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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. 

o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 572) 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1956) 

 

Art.  2. 

Zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmują: 

1) monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia 

związanej ze zdrowiem społeczeństwa; 

2) edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności 

dzieci, młodzieży i osób starszych; 

3) promocję zdrowia; 

<3a) kreowanie postaw zdrowotnych i społecznych sprzyjających profilaktyce 

zachowań ryzykownych; 

3b) zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z 

uzależnień;> 

4) profilaktykę chorób; 

5) działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla 

zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji; 

6) analizę adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w 

odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa; 

7) inicjowanie i prowadzenie: 

a) działalności naukowej w zakresie zdrowia publicznego, 

b) współpracy międzynarodowej dotyczącej działalności naukowej w zakresie zdrowia 

publicznego; 

8) rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego; 

9) ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-

ekonomicznych; 
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10) działania w obszarze aktywności fizycznej. 

 

Art.  5. 

1. Minister właściwy do spraw zdrowia współdziała z organami władzy publicznej, 

jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw 

zdrowia, w tym z Narodowym Funduszem Zdrowia, Narodowym Instytutem Zdrowia 

Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny, [jednostkami właściwymi w sprawach 

przeciwdziałania uzależnieniom] <Krajowym Centrum Przeciwdziałania 

Uzależnieniom, zwanym dalej „Centrum”>, Instytutem Medycyny Wsi, Głównym 

Inspektorem Sanitarnym, a także Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym 

Instytutem Badawczym, Głównym Inspektorem Sanitarnym Wojska Polskiego oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2. 

2. Organy władzy publicznej oraz państwowe jednostki organizacyjne są obowiązane do 

współpracy i udzielania pomocy ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w tym do 

bezpłatnego udostępniania mu informacji, dokumentów i danych, którymi dysponują, 

niezbędnych do realizacji jego zadań, w terminie określonym przez ministra właściwego 

do spraw zdrowia. Dane są udostępniane w postaci zbiorów danych jednostkowych 

uniemożliwiających identyfikację osób, których dotyczą. 

 

Art.  7. 

1. Rada składa się z: 

1) przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) przedstawicieli każdego z ministrów kierujących działami administracji rządowej; 

3) konsultantów krajowych w dziedzinach: zdrowia publicznego, epidemiologii, chorób 

zakaźnych, kardiologii, onkologii klinicznej, diabetologii, psychiatrii, medycyny 

pracy, zdrowia środowiskowego oraz pielęgniarstwa; 

4) nie więcej niż czterech przedstawicieli wskazanych przez stronę samorządową Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego; 

5) przedstawiciela Narodowego Funduszu Zdrowia; 

6) przedstawiciela Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu 

Higieny; 

[7) przedstawiciela Instytutu Żywności i Żywienia;] 

<7a) przedstawiciela Centrum;> 
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8) przedstawiciela Głównego Inspektora Sanitarnego; 

9) (uchylony); 

11) przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych; 

12) przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej; 

13) przedstawiciela Naczelnej Rady Aptekarskiej; 

14) przedstawiciela Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych; 

<14a) przedstawiciela Krajowej Rady Fizjoterapeutów;> 

15) nie więcej niż dwóch przedstawicieli reprezentatywnych organizacji pracodawców; 

16) przedstawiciela organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 

2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw 

objętych zadaniami określonymi w art. 2. 

2. Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw zdrowia: 

1) na wniosek właściwego organu, organizacji lub podmiotu, o których mowa w [ust. 1 

pkt 1, 2 i 4-14] <ust. 1 pkt 1, 2 i 4–14a>, z wyjątkiem członka powoływanego z 

własnej inicjatywy; 

2) spośród osób zgłoszonych, w terminie 14 dni od dnia publikacji na stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw zdrowia ogłoszenia o zamiarze powołania Rady lub zmian w jej 

składzie, przez organizacje lub podmioty określone w ust. 1 pkt 15 i 16. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje członka Rady z własnej inicjatywy albo na 

wniosek właściwego organu, organizacji lub podmiotu, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 

4-16. W przypadku odwołania członka Rady z własnej inicjatywy minister właściwy do 

spraw zdrowia niezwłocznie powiadamia o tym właściwy organ, organizację lub podmiot. 

4. Przewodniczącego Rady wyznacza minister właściwy do spraw zdrowia. 

5. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej 

członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady. 

6. W posiedzeniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez 

przewodniczącego Rady. 

7. W celu realizacji zadań określonych w art. 6 ust. 2 Rada może tworzyć zespoły robocze. 

8. W skład zespołów, o których mowa w ust. 7, mogą wchodzić osoby niebędące członkami 

Rady. 
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9. Szczegółowy tryb pracy Rady określa regulamin pracy Rady uchwalony przez Radę i 

zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

 

<Rozdział 2a 

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z uzależnieniami 

 

Art. 8a. 

1. Działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z 

uzależnieniami prowadzi Centrum. 

2. Centrum jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do 

spraw zdrowia. 

3. Siedzibą Centrum jest miasto stołeczne Warszawa. 

 

Art. 8b. 

1. Centrum realizuje zadania z zakresu: 

1) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 

2) przeciwdziałania narkomanii; 

3) przeciwdziałania innym uzależnieniom, w tym dofinansowane z Funduszu 

Rozwiązywania Problemów Hazardowych. 

2. Do zadań Centrum należy:  

1) wykonywanie zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, 

które polegają na powierzaniu i wspieraniu wykonywania zadań publicznych, 

wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji; 

2) inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działań, które zmierzają do ograniczenia 

używania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w szczególności 

wśród dzieci i młodzieży; 

3) inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działań w zakresie przeciwdziałania 

przemocy domowej, w tym w rodzinach z problemem używania alkoholu, 

środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub 

nowych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych; 
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4) inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działań w zakresie profilaktyki zaburzeń, 

które wynikają z prenatalnej ekspozycji na alkohol, środki odurzające, 

substancje psychotropowe, środki zastępcze lub nowe substancje psychoaktywne, 

oraz inicjowanie i wspieranie działań w zakresie pomocy osobom ze spektrum 

płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD) oraz ich rodzinom lub opiekunom; 

5) prowadzenie działań, które zmierzają do podnoszenia jakości oddziaływań 

profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży; 

6) inicjowanie działań, które zmierzają do poprawy dostępności i jakości pomocy na 

rzecz członków rodzin z problemem używania alkoholu, środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji 

psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, w szczególności wśród dzieci i 

młodzieży;  

7) współpraca z przedstawicielami instytucji i organizacji, które zajmują się 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów związanych z używaniem alkoholu, środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji 

psychoaktywnych, a także przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym; 

8) współpraca z sądami powszechnymi w sprawach rodzinnych i sprawach 

nieletnich w zakresie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem 

uzależnieniom oraz ich skutkom; 

9) opiniowanie i przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie, o którym 

mowa w pkt 1–7, oraz inicjowanie prac nad nowymi rozwiązaniami w tym 

zakresie; 

10) opracowywanie standardów i rekomendacji w zakresie profilaktyki używania 

alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień 

behawioralnych, a także leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych; 

11) monitorowanie dostępności i jakości świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu 

leczenia uzależnień; 

12) udzielanie merytorycznej pomocy w ramach współpracy z podmiotami, które 

realizują zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, w tym z 

jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami, stowarzyszeniami i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność oświatowo-informacyjną, badawczą, 
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profilaktyczną, leczniczą, rehabilitacyjną i reintegracyjną, a także osobami 

fizycznymi, które realizują zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów w zakresie uzależnień, oraz zlecanie i finansowanie realizacji tych 

zadań; 

13) współpraca z organizacjami międzynarodowymi, które prowadzą działalność 

w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i ograniczenia szkód nimi 

wywołanych, w tym udział w pracach sprawozdawczych na rzecz tych 

organizacji; 

14) zbieranie, gromadzenie, wymiana informacji i dokumentacji objętych badaniami 

statystycznymi statystyki publicznej w zakresie problemów alkoholowych oraz 

dotyczących środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych i narkomanii oraz 

opracowywanie i przetwarzanie zebranych danych;   

15) inicjowanie, wspieranie i prowadzenie analiz oraz badań naukowych w zakresie 

problemów alkoholowych oraz problemów dotyczących środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji 

psychoaktywnych i narkomanii, w tym sporządzanie ocen epidemiologicznych 

zagrożeń, oraz opracowywanie i udostępnianie ich wyników; 

16) prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej, opracowywanie ekspertyz 

oraz opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania 

problemów w zakresie uzależnień; 

17) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z pełnomocnikami, o 

których mowa w art. 4 ust. 3 i w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 

r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1119 i …) oraz z ekspertami w zakresie uzależnień; 

18) podejmowanie działań interwencyjnych w sprawach skarg i wniosków 

kierowanych do Centrum; 

19) monitorowanie i inicjowanie działań, które zwiększają skuteczność i dostępność 

lecznictwa uzależnień;  

20) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów art. 131 i art. 15 

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

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jeżeli interwencji nie podejmuje gmina; 
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21) dokonywanie okresowych ocen programów profilaktycznych, leczniczych, 

rehabilitacyjnych i readaptacyjnych pod względem ich skuteczności w zakresie 

ograniczenia używania alkoholu, środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji 

psychoaktywnych; 

22) prowadzenie krajowego systemu informacji o alkoholu, środkach odurzających, 

substancjach psychotropowych, środkach zastępczych oraz nowych substancjach 

psychoaktywnych, a także monitorowanie działań, które są podejmowane na 

rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 

poziomie krajowym i międzynarodowym, w szczególności: 

a) pełnienie roli punktu obserwacyjnego (Focal Point) Europejskiego Centrum 

Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, 

b) współpraca z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i 

Narkomanii oraz Europejską Siecią Informacji o Narkotykach i Narkomanii 

(Reitox); 

23) dofinansowywanie kosztów szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie 

psychoterapii uzależnień, o którym mowa w ustawie z dnia 24 lutego 2017 r. o 

uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie 

zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1297) oraz w przepisach wydanych na podstawie 

art. 46 tej ustawy; 

24) obsługa techniczno-organizacyjna Rady do Spraw Przeciwdziałania 

Uzależnieniom; 

25) monitorowanie realizacji wojewódzkich programów profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz monitorowanie 

realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii; 

26) opracowywanie analizy realizacji działań, które są podejmowane w danym roku 

przez samorząd województwa oraz samorząd gminny w ramach programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii; 

27) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw 

zdrowia. 
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3. Minister właściwy do spraw zdrowia nadaje, w drodze zarządzenia, statut Centrum, 

który określa strukturę organizacyjną Centrum, mając na uwadze stworzenie 

optymalnych warunków do efektywnej realizacji zadań przez Centrum. 

 

Art. 8c. 

Centrum ma prawo używania pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej 

Polskiej pośrodku, z nazwą Centrum w otoku. 

 

Art. 8d. 

1. Centrum jest kierowane i reprezentowane na zewnątrz przez Dyrektora Centrum. 

2. Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.  

3. Stanowisko Dyrektora Centrum może zajmować osoba, która: 

1) posiada wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne; 

2) jest obywatelem polskim; 

3) korzysta z pełni praw publicznych; 

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

5) posiada co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na 

stanowisku kierowniczym lub samodzielnym; 

6) posiada wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Centrum. 

4. Zastępców Dyrektora Centrum, nie więcej niż trzech, powołuje i odwołuje Dyrektor 

Centrum po uzyskaniu pisemnej akceptacji ministra właściwego do spraw zdrowia. 

5. W przypadku śmierci albo odwołania Dyrektora Centrum jego zadania do czasu 

powołania nowego Dyrektora Centrum wykonuje zastępca Dyrektora Centrum 

wskazany przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

 

Art. 8e. 

Powołanie na stanowiska, o których mowa w art. 8d ust. 1 i 4, jest równoznaczne z 

nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 
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Art. 8f. 

1. Nabór kandydatów, którzy mają być zatrudnieni na wolne stanowiska pracy w 

Centrum, z wyłączeniem powołania na stanowiska pracy, o których mowa w art. 8d 

ust. 1 i 4, jest otwarty i konkurencyjny. 

2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym 

mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 2176 oraz z 2021 r. poz. 1598 i 1641), na stronie podmiotowej Centrum 

oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum. Ogłoszenie o naborze 

zawiera co najmniej: 

1) nazwę i adres Centrum; 

2) określenie stanowiska pracy; 

3) wymagania związane ze stanowiskiem pracy, zgodnie z opisem danego 

stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe; 

4) zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku; 

5) informację o warunkach pracy na danym stanowisku; 

6) informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia 

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum, w rozumieniu 

przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;  

7) wskazanie wymaganych dokumentów; 

8) termin i określenie miejsca składania dokumentów; 

9) informację o metodach i technikach naboru. 

3. Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik 

naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami, które są 

określone w ogłoszeniu o naborze. 

4. Termin składania dokumentów, który jest określony w ogłoszeniu o naborze, nie może 

być krótszy niż 14 dni, licząc od dnia zamieszczenia tego ogłoszenia w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centrum. 

5. Po upływie terminu składania dokumentów, który jest określony w ogłoszeniu o 

naborze, niezwłocznie upowszechnia się listę kandydatów, którzy spełniają 

wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, przez umieszczenie jej w 

miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum, w której jest prowadzony 
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nabór, a także przez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Centrum. 

6. Lista, o której mowa w ust. 5, zawiera imię i nazwisko kandydata oraz określenie jego 

miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509). 

7. Z przeprowadzonego naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy 

w Centrum sporządza się protokół oraz informację o wyniku naboru. 

8. Protokół, o którym mowa w ust. 7, zawiera: 

1) określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów 

oraz imię, nazwisko i określenie miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny nie więcej niż 5 najlepszych 

kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań 

określonych w ogłoszeniu o naborze; 

2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 

3) uzasadnienie dokonanego wyboru. 

9. Informacja, o której mowa w ust. 7, zawiera: 

1) nazwę i adres Centrum; 

2) określenie stanowiska pracy; 

3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz określenie jego miejsca zamieszkania 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; 

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia 

żadnego kandydata. 

10. Informację, o której mowa w ust. 7, zamieszcza się w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej Centrum i w miejscu powszechnie dostępnym 

w siedzibie Centrum, w której był prowadzony nabór, w terminie 14 dni od dnia 

zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia naboru – w przypadku gdy w 

jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.  

11. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w terminie 3 miesięcy 

od dnia nawiązania stosunku pracy, można zatrudnić na tym samym stanowisku 

kolejnego najlepszego kandydata wymienionego w protokole tego naboru. Przepisy 

ust. 9 i 10 stosuje się odpowiednio.  
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Art. 8g. 

1. Pracownik Centrum nie może wykonywać dodatkowych zajęć zarobkowych, w tym 

podejmować dodatkowego zatrudnienia, bez zgody: 

1) ministra właściwego do spraw zdrowia – w przypadku Dyrektora Centrum;  

2) Dyrektora Centrum – w przypadku pracownika innego niż wymieniony w pkt 1. 

2. Wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych, w tym podejmowanie dodatkowego 

zatrudnienia, przez osoby, o których mowa w ust. 1, nie może pozostawać w 

sprzeczności z ich obowiązkami lub wywoływać podejrzenia o ich stronniczość lub 

interesowność. 

3. Naruszenie zakazów, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowi podstawę do odwołania ze 

stanowiska albo rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem. 

 

Art. 8h. 

1. Dyrektor Centrum może upoważniać pracowników Centrum do podejmowania 

określonych czynności, w tym do wydawania decyzji administracyjnych. 

2. W postępowaniu administracyjnym organem wyższego stopnia w rozumieniu ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 

r. poz. 735, 1491 i 2052) w stosunku do Dyrektora Centrum jest minister właściwy do 

spraw zdrowia. 

Art. 8i. 

Koszty działalności Centrum i wykonywanych przez nie zadań są pokrywane z budżetu 

państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia. 

 

Art. 8j. 

1. Przy Prezesie Rady Ministrów działa Rada do spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom.  

2. Rada do spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom jest organem koordynacyjno-

doradczym w sprawach z zakresu uzależnień.  

3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, statut Rady do spraw 

Przeciwdziałania Uzależnieniom określający szczegółowe warunki i tryb jej 

działania, w tym działania zespołów roboczych, o których mowa w art. 8o, 

uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawnego działania tej rady oraz efektywności 

realizowania przez nią zadań. 
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Art. 8k. 

1. Osoby wchodzące w skład Rady do spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom powołuje i 

odwołuje Prezes Rady Ministrów. 

2. W skład Rady do spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom wchodzą: 

1) przewodniczący – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia w 

randze sekretarza lub podsekretarza stanu w urzędzie obsługującym ministra 

właściwego do spraw zdrowia; 

2) zastępca przewodniczącego – przedstawiciel ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych w randze sekretarza lub podsekretarza stanu w urzędzie 

obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych; 

3) sekretarz – Dyrektor Centrum; 

4) członkowie – przedstawiciele w randze sekretarza lub podsekretarza stanu 

w urzędach obsługujących:  

a) ministra właściwego do spraw finansów publicznych,  

b) ministra właściwego do spraw gospodarki,  

c) Ministra Obrony Narodowej,  

d) Ministra Sprawiedliwości,  

e) ministra właściwego do spraw rolnictwa,  

f) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, 

g) ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,  

h) ministra właściwego do spraw zagranicznych 

– wskazani przez właściwego ministra;  

5) członek – przedstawiciel strony samorządowej w Komisji Wspólnej Rządu 

i Samorządu Terytorialnego, przez nią wskazany. 

3. Posiedzenia Rady do spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom są zwoływane 

co najmniej 2 razy w roku. 

Art. 8l. 

1. Prezes Rady Ministrów odwołuje osobę wchodzącą w skład Rady do spraw 

Przeciwdziałania Uzależnieniom z powodu: 

1) złożenia rezygnacji przez tę osobę; 

2) złożenia wniosku o jej odwołanie przez podmiot, którego osoba ta jest 

przedstawicielem; 
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3) skazania jej prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

2. W przypadku odwołania albo śmierci osoby wchodzącej w skład Rady do spraw 

Przeciwdziałania Uzależnieniom właściwy podmiot przedstawia wniosek o 

powołanie innego przedstawiciela. 

 

Art. 8m. 

Do zadań Rady do spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom należy: 

1) monitorowanie i koordynowanie działań w zakresie realizacji polityki państwa 

w obszarze uzależnień; 

2) występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawach, które dotyczą 

tworzenia, zmian i uzupełnień do krajowych strategii i planów przeciwdziałania 

problemom wywoływanym przez uzależnienia; 

3) monitorowanie informacji o realizacji krajowych strategii i planów przeciwdziałania 

problemom wywoływanym przez uzależnienia; 

4) monitorowanie realizacji Narodowego Programu Zdrowia w zakresie działań, które 

dotyczą uzależnień; 

5) zalecanie rozwiązań organizacyjnych w zakresie dotyczącym uzależnień; 

6) współdziałanie z podmiotami, które realizują zadania w zakresie problematyki 

dotyczącej działalności tej rady; 

7) wydawanie opinii w sprawach zleconych przez Prezesa Rady Ministrów albo 

ministra właściwego do spraw zdrowia. 

 

Art. 8n. 

1. Do udziału w posiedzeniach Rady do spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom jej 

przewodniczący może zapraszać specjalistów zajmujących się problematyką 

przeciwdziałania uzależnieniom. 

2. Rada do spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom wydaje opinie i przedstawia wnioski 

w formie uchwał podejmowanych większością głosów. 

 

Art. 8o. 

W celu wykonywania zadań Rady do spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom jej 

przewodniczący może powoływać zespoły robocze, w których skład wchodzą 
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członkowie tej rady lub inne osoby, w szczególności specjaliści zajmujący się 

problematyką przeciwdziałania uzależnieniom. 

 

Art. 8p. 

1. Za udział w pracach Rady do spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom osobom 

wchodzącym w jej skład nie przysługuje wynagrodzenie. 

2. Osobom wchodzącym w skład Rady do spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom 

przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości i na warunkach określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 77
5
 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy. 

3. Obsługę techniczno-organizacyjną Rady do spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom 

zapewnia Centrum.  

Art. 8q. 

1. Dyrektor Centrum może dofinansować koszty szkolenia specjalizacyjnego w 

dziedzinie psychoterapii uzależnień, o którym mowa w ustawie z dnia 24 lutego 2017 

r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie 

zdrowia oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 46 tej ustawy, na wniosek 

uczestnika tego szkolenia po potwierdzeniu przez jednostkę szkolącą rozpoczęcia 

tego szkolenia, jeżeli jego uczestnik jest zatrudniony w podmiocie prowadzącym 

rehabilitację lub psychoterapię osób uzależnionych w zakresie uzależnień. 

2. Dyrektor Centrum wskazuje termin składania wniosków, o których mowa w ust. 1, a 

także ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania przypadającą na jednego 

uczestnika szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień oraz 

liczbę uczestników objętych dofinansowaniem, mając na względzie wysokość 

środków przewidzianych na ten cel w planie finansowym Centrum. 

3. Dane, o których mowa w ust. 2, Dyrektor Centrum zamieszcza niezwłocznie po ich 

ustaleniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centrum. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) imię i nazwisko uczestnika szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii 

uzależnień; 

2) adres miejsca zamieszkania uczestnika szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie 

psychoterapii uzależnień; 
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3) terminy rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii 

uzależnień; 

4) potwierdzenie rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii 

uzależnień przez jednostkę szkolącą; 

5) uzasadnienie dofinansowania kosztów szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie 

psychoterapii uzależnień. 

5. O dofinansowaniu kosztów szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii 

uzależnień decyduje kolejność wpływu wniosków, do wyczerpania środków 

przewidzianych na ten cel w planie finansowym Centrum.> 

 

 

 

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

alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) 

 

[Art.  3. 

1. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych jest celem działania Państwowej 

Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwanej dalej "Agencją". 

2. Agencja podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. 

3. Do zadań Agencji należy w szczególności: 

1) (uchylony); 

2) opiniowanie i przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz planów działań w 

zakresie polityki dotyczącej alkoholu i problemów alkoholowych; 

3) prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej, opracowywanie ekspertyz oraz 

opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych; 

4) udzielanie merytorycznej pomocy samorządom, instytucjom, stowarzyszeniom i osobom 

fizycznym, realizującym zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych, oraz zlecanie i finansowanie realizacji tych zadań; 

5) współpraca z organami samorządu województw i pełnomocnikami, o których mowa w 

art. 4 ust. 3; 

6) koordynacja i inicjowanie działań zwiększających skuteczność i dostępność lecznictwa 

odwykowego; 
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7) zlecanie i finansowanie zadań związanych z rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych; 

8) współpraca z organizacjami i instytucjami międzynarodowymi prowadzącymi 

działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych; 

9) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13
1
 i 

15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

4. Agencja jest państwową jednostką budżetową. 

5. Agencją kieruje dyrektor powoływany przez ministra właściwego do spraw zdrowia, 

spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Minister 

właściwy do spraw zdrowia odwołuje dyrektora Agencji. 

5a. Stanowisko dyrektora Agencji może zajmować osoba, która: 

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

2) jest obywatelem polskim; 

3) korzysta z pełni praw publicznych; 

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

5) posiada kompetencje kierownicze; 

6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na 

stanowisku kierowniczym; 

7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Agencji. 

5b. Informację o naborze na stanowisko dyrektora Agencji, ogłasza się przez umieszczenie 

ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Agencji oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176), i Biuletynie Informacji Publicznej 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać: 

1) nazwę i adres Agencji; 

2) określenie stanowiska; 

3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa; 

4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku; 

5) wskazanie wymaganych dokumentów; 

6) termin i miejsce składania dokumentów; 

7) informację o metodach i technikach naboru. 
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5c. Termin, o którym mowa w ust. 5b pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia 

opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. 

5d. Nabór na stanowisko dyrektora Agencji przeprowadza zespół, powołany przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i 

doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia 

się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na 

stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze. 

5e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 5d, może być dokonana 

na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie 

kwalifikacje do dokonania tej oceny. 

5f. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 5e, mają obowiązek zachowania w 

tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w 

trakcie naboru. 

5g. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia 

ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. 

5h. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający: 

1) nazwę i adres Agencji; 

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów; 

3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych 

według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze; 

4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata; 

6) skład zespołu. 

5i. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynach 

Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 5b. Informacja o wyniku naboru 

zawiera: 

1) nazwę i adres Agencji; 

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór; 

3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu 

przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata. 

5j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. 
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6. Organizację Agencji określa statut, nadany przez ministra właściwego do spraw zdrowia.] 

 

<Art. 3. 

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych należą do zakresu działania 

Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, o którym mowa w ustawie z dnia 

11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1956 i …), zwanego 

dalej „Centrum”.> 

[Art.  3a. 

1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji jest otwarty i 

konkurencyjny. 

2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w 

ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, oraz w miejscu 

powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór. 

 

Art.  3b. 

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w 

zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. 

 

Art.  3c. 

Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy 

niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Art.  3d. 

1. Po upływie terminu do składania dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze 

niezwłocznie upowszechnia się listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne 

określone w ogłoszeniu o naborze, przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie 

dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór, a także przez 

opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej. 

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce 

zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 
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Art.  3e. 

1. Sporządza się protokół przeprowadzonego naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne 

stanowiska pracy w Agencji. 

2. Protokół zawiera w szczególności: 

1) określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz 

imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych 

według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze; 

2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 

3) uzasadnienie dokonanego wyboru. 

Art.  3f. 

1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia 

wybranego kandydata albo zakończenia naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie 

doszło do zatrudnienia żadnego kandydata. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera: 

1) nazwę i adres urzędu; 

2) określenie stanowiska pracy; 

3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce jego zamieszkania w rozumieniu 

przepisów Kodeksu cywilnego; 

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia 

żadnego kandydata. 

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i w 

miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której był prowadzony 

nabór. 

Art.  3g. 

Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia 

nawiązania stosunku pracy, można zatrudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę 

spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy art. 3f 

stosuje się odpowiednio.] 

Art.  4. 

[1. Samorząd województwa realizuje zadania, o których mowa w art. 1 i 2, w postaci 

wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

stanowiącego część strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej, 
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uwzględniającego cele operacyjne dotyczące przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, 

określone w Narodowym Programie Zdrowia. 

2. Zarząd województwa odpowiada za koordynację przygotowania i realizację programu, o 

którym mowa w ust. 1, udziela pomocy merytorycznej instytucjom i osobom fizycznym 

realizującym zadania objęte tym programem oraz współdziała z innymi organami 

administracji publicznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.] 

<1. Samorząd województwa realizuje zadania, o których mowa w art. 1 i art. 2, 

w postaci wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, który stanowi część strategii 

wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej i który uwzględnia cele operacyjne 

dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia. 

Wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii uchwala sejmik województwa. Elementem 

wojewódzkiego programu mogą być również zadania związane z przeciwdziałaniem 

uzależnieniom behawioralnym. 

2. Zarząd województwa odpowiada za koordynację, przygotowanie i realizację 

programu, o którym mowa w ust. 1, udziela pomocy merytorycznej instytucjom 

i osobom fizycznym, które realizują zadania objęte tym programem, oraz 

współdziała z innymi organami administracji publicznej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.> 

3. Program, o którym mowa w ust. 1, jest realizowany przez regionalny ośrodek polityki 

społecznej, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub inną jednostkę 

wskazaną w programie. W celu realizacji programu zarząd województwa może powołać 

pełnomocnika. 

4. Środki finansowe na prowadzenie działań, o których mowa w ust. 2, ujmuje się w budżecie 

województwa. 

<5. Zarząd województwa sporządza raport z wykonania w danym roku programu, o 

którym mowa w ust. 1, i efektów jego realizacji, który przedkłada sejmikowi 

województwa w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego 

dotyczy raport.  

6. Zarząd województwa na podstawie opracowanej przez Centrum ankiety sporządza 

informację z realizacji działań podejmowanych w danym roku, wynikających z 
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programu, o którym mowa w ust. 1, i przesyła ją do Centrum w terminie do dnia 15 

kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy informacja.> 

 

Art.  4
1
. 

1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań 

własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują: 

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu; 

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 

[3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w 

szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w 

pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;] 

<3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz 

działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, 

przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w 

szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w 

pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i 

socjoterapeutycznych;> 

4) (uchylony); 

5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 

6) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13
1
 

i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego; 

7) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej. 

[2. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, jest prowadzona w postaci gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego część 

strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę 
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gminy, uwzględniającego cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Gminny 

program jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej albo centrum usług 

społecznych, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub inną jednostkę 

wskazaną w tym programie. W celu realizacji gminnego programu wójt (burmistrz, 

prezydent miasta) może powołać pełnomocnika.] 

<2. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, jest prowadzona w postaci uchwalonego 

przez radę gminy gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, który stanowi część strategii 

rozwiązywania problemów społecznych i który uwzględnia cele operacyjne dotyczące 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Elementem gminnego 

programu mogą być również zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom 

behawioralnym. Gminny program jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej 

albo centrum usług społecznych, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej, 

lub inną jednostkę wskazaną w tym programie. W celu realizacji gminnego 

programu wójt (burmistrz, prezydent miasta) może powołać pełnomocnika.> 

<2a. Gminny program, o którym mowa w ust. 2, sporządza się na okres nie dłuższy niż 4 

lata. 

2b. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza raport z wykonania w danym roku 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii i efektów jego realizacji, który przedkłada radzie 

gminy w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczy 

raport.  

2c. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza na podstawie ankiety opracowanej 

przez Centrum informację z realizacji działań podejmowanych w danym roku, które 

wynikają z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, i przesyła ją do Centrum w 

terminie do dnia 15 kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy 

informacja.> 

3. Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powołują gminne komisje rozwiązywania 

problemów alkoholowych, w szczególności inicjujące działania w zakresie określonym w 

ust. 1 oraz podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec 
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osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego. 

4. W skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby 

przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

5. Zasady wynagradzania członków gminnych komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych określa rada gminy w gminnych programach rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

Art.  9
3
. 

[1. Opłaty, o których mowa w art. 9
2 

ust. 1, z wyłączeniem opłat, o których mowa w art. 9
2 

ust. 

11 i 21, mogą być wykorzystane przez zarządy województw wyłącznie na finansowanie: 

1) zadań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy; 

2) zadań określonych w Wojewódzkim Programie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050); 

3) zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach wojewódzkich 

programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

Wojewódzkiego Programu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 

r. o przeciwdziałaniu narkomanii.] 

<1. Opłaty, o których mowa w art. 9
2
 ust. 1, przeznacza się wyłącznie na finansowanie 

zadań: 

1) określonych w wojewódzkich programach profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, o których mowa w 

art. 4 ust. 1; 

2) realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w art. 9 pkt 2 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159, 1006 i 1981), w ramach 

wojewódzkich programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, o których mowa w art. 4 

ust. 1.> 

2. Zarządy województw mogą zlecać, w drodze porozumień, jednostkom samorządu 

powiatowego zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz przekazywać środki finansowe na ich realizację. 
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3. Opłata w części, o której mowa w art. 9
2 

ust. 11, oraz dodatkowa opłata, o której mowa w 

art. 9
2
 ust. 21, stanowią w wysokości: 

1) 50% dochód gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów 

alkoholowych; 

2) 50% przychód Narodowego Funduszu Zdrowia. 

4. Gmina przeznacza środki, o których mowa w ust. 3 pkt 1, na działania mające na celu 

realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom 

spożywania alkoholu. 

5. Narodowy Fundusz Zdrowia przeznacza środki, o których mowa w ust. 3 pkt 2, na 

działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym oraz na świadczenia opieki 

zdrowotnej w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz innych następstw 

zdrowotnych spożywania alkoholu, z uwzględnieniem art. 97 ust. 3h ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.). 

6. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia nie później niż do dnia 15 kwietnia przedstawia 

ministrowi właściwemu do spraw zdrowia informację o sposobie wykorzystania środków, 

o których mowa w ust. 3 pkt 2, w poprzednim roku kalendarzowym. 

 

Art.  12. 

1. Rada gminy ustala, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie gminy (miasta), odrębnie dla: 

1) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18 ust. 3; 

2) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży; 

3) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży. 

2. Rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń, o której mowa 

w ust. 1, odrębnie dla poszczególnych jednostek pomocniczych gminy. 

3. Rada gminy ustala, w drodze uchwały, zasady usytuowania na terenie gminy miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

4. Rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy lub wskazanych jednostek 

pomocniczych gminy, ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów 
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alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Ograniczenia mogą 

dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godziną 22
00

 a 6
00

. 

5. Rada gminy przed podjęciem uchwał, o których mowa w ust. 1-4, zasięga opinii jednostki 

pomocniczej gminy. 

6. W miejscowościach, w których rozmieszczone są jednostki wojskowe, maksymalna liczba 

zezwoleń, o której mowa w ust. 1, usytuowanie miejsc sprzedaży, podawania i 

spożywania napojów alkoholowych oraz godziny sprzedaży napojów alkoholowych są 

ustalane po zasięgnięciu opinii właściwych dowódców garnizonów. 

[7. Maksymalna liczba zezwoleń, o której mowa w ust. 1, usytuowanie miejsc sprzedaży, 

podawania i spożywania napojów alkoholowych oraz godziny sprzedaży napojów 

alkoholowych uwzględniają postanowienia gminnych programów profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych.] 

<7. Maksymalna liczba zezwoleń, o której mowa w ust. 1, usytuowanie miejsc sprzedaży, 

podawania i spożywania napojów alkoholowych oraz godziny sprzedaży napojów 

alkoholowych uwzględniają postanowienia gminnych programów profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.> 

 

[Art.  18
2
. 

Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18
1
 oraz dochody z opłat 

określonych w art. 11
1
 wykorzystywane będą na realizację: 

1) gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii, 

2) zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o 

których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii 

- i nie mogą być przeznaczane na inne cele.] 

 

<Art. 18
2
. 

Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i art. 18
1
 oraz dochody z 

opłat określonych w art. 11
1
 będą wykorzystywane na realizację: 
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1) gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz przeciwdziałania narkomanii, o których mowa w art. 4
1
 ust. 2,  

2) zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, w której mowa w art. 9 

pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 4
1
 ust. 2 

– i nie mogą być przeznaczone na inne cele.> 

 

Art.  22. 

1. Samorząd województwa tworzy i prowadzi na obszarze województwa podmioty lecznicze 

wykonujące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia 

zdrowotne w zakresie leczenia odwykowego oraz wojewódzki ośrodek terapii 

uzależnienia i współuzależnienia. 

2. Samorząd powiatu tworzy i prowadzi na obszarze powiatu inne niż wymienione w ust. 1 

podmioty lecznicze udzielające świadczenia w zakresie leczenia odwykowego. 

<2a. Psychoterapię uzależnienia od alkoholu i psychoterapię członków rodzin mogą 

prowadzić osoby, które posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii 

uzależnień lub certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. 

2b. W udzielaniu świadczeń z zakresu psychoterapii uzależnienia od alkoholu i 

psychoterapii członków rodzin, mogą uczestniczyć osoby: 

1) posiadające certyfikat instruktora terapii uzależnień, lub 

2) ubiegające się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień albo 

certyfikatu instruktora terapii uzależnień, posiadające status osoby 

uczestniczącej w programie szkoleniowym w zakresie specjalisty psychoterapii 

uzależnień albo instruktora terapii uzależnień, potwierdzony zaświadczeniem 

wydanym przez Centrum – pod nadzorem osoby, o której mowa w ust. 2a. 

2c. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2b pkt 2, zawiera: 

1) datę wydania zaświadczenia;  

2) oznaczenie Centrum;  

3) imię i nazwisko osoby, której zaświadczenie dotyczy;  

4) numer PESEL osoby, której dotyczy zaświadczenie, a w przypadku osób, które 

nie mają nadanego numeru PESEL – serię, numer oraz rodzaj dokumentu 

stwierdzającego tożsamość;  
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5) informację o uczestnictwie osoby, której dotyczy zaświadczenie, w programie 

szkoleniowym w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień albo instruktora 

terapii uzależnień;  

6) podpis Dyrektora Centrum albo osoby przez niego upoważnionej.> 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, organizację, 

kwalifikacje personelu, sposób funkcjonowania i rodzaje podmiotów leczniczych 

wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu 

opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposób współdziałania w tym zakresie z 

instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi, kierując się potrzebą zapewnienia 

osobom uzależnionym od alkoholu leczenia odwykowego, a członkom ich rodzin, w tym 

dzieciom, świadczeń określonych w art. 23 ust. 1 i 2. 

 

 

 

USTAWA z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1893) 

Art.  33. 

1. Dział zdrowie obejmuje sprawy: 

1) ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej; 

2) nadzoru nad produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, wyrobami medycznymi 

do diagnostyki in vitro, wyposażeniem wyrobów medycznych, wyposażeniem 

wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, aktywnymi wyrobami medycznymi do 

implantacji i produktami biobójczymi oraz nad produktami kosmetycznymi w zakresie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

3) organizacji i nadzoru nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne; 

4) zawodów medycznych; 

5) warunków sanitarnych i nadzoru sanitarnego, z wyłączeniem nadzoru nad żywnością 

objętego działem rolnictwo, koordynacji bezpieczeństwa żywności, a w szczególności 

nadzoru nad jakością zdrowotną żywności w procesie produkcji i w obrocie oraz 

materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością; 

6) organizmów genetycznie zmodyfikowanych w zakresie wydawania decyzji 

zezwalających na wprowadzanie do obrotu nowej żywności oraz w zakresie 

wydawania zezwoleń na wprowadzanie do obrotu produktów leczniczych; 
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7) lecznictwa uzdrowiskowego; 

8) koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie rzeczowych świadczeń 

leczniczych. 

2. Minister właściwy do spraw zdrowia sprawuje nadzór nad Głównym Inspektorem 

Farmaceutycznym oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym, a także Prezesem Urzędu 

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

[3.Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia podlega Agencja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.] 

 

 

 

USTAWA z dnia dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 

2050) 

[Art.  6. 

1. Działalność w zakresie przeciwdziałania narkomanii prowadzi Krajowe Biuro do Spraw 

Przeciwdziałania Narkomanii, zwane dalej "Biurem". 

2. Biuro jest jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. 

3. Do zadań Biura należy: 

1) (uchylony); 

2) (uchylony); 

3) wykonywanie zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii, polegających na 

powierzaniu i wspieraniu wykonywania zadań publicznych, wraz z udzielaniem dotacji 

na finansowanie ich realizacji na podstawie pełnomocnictwa ministra właściwego do 

spraw zdrowia; 

4) inicjowanie działań zmierzających do ograniczania używania środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji 

psychoaktywnych; 

5) inicjowanie, wspieranie i prowadzenie analiz oraz badań naukowych nad problematyką 

narkomanii, w tym sporządzanie oceny epidemiologicznej zagrożeń narkomanią; 

6) inicjowanie prac nad nowymi rozwiązaniami legislacyjnymi służącymi 

przeciwdziałaniu narkomanii; 

7) dokonywanie okresowych ocen programów profilaktycznych, leczniczych, 

rehabilitacyjnych i readaptacyjnych pod względem ich skuteczności w zakresie 
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ograniczenia używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych; 

8) opracowywanie standardów w zakresie profilaktyki uzależnień oraz leczenia i 

rehabilitacji osób uzależnionych; 

9) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń dla osób realizujących zadania w 

zakresie przeciwdziałania narkomanii; 

10) udzielanie pomocy fachowej podmiotom realizującym zadania w zakresie 

przeciwdziałania narkomanii, w tym jednostkom samorządu terytorialnego, oraz 

podmiotom prowadzącym działalność oświatowo-informacyjną, badawczą, 

profilaktyczną, leczniczą, rehabilitacyjną i reintegracyjną; 

11) współpraca z organizacjami międzynarodowymi prowadzącymi działalność w zakresie 

przeciwdziałania narkomanii i likwidacji szkód nią wywołanych; 

12) prowadzenie krajowego systemu informacji o narkotykach oraz monitorowanie 

działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania narkomanii na poziomie krajowym 

i międzynarodowym, w tym: 

a) zbieranie, gromadzenie, wymianę informacji i dokumentacji w zakresie 

przeciwdziałania narkomanii, objętych badaniami statystycznymi statystyki 

publicznej, oraz opracowywanie i przetwarzanie zebranych danych, 

b) prowadzenie i inicjowanie badań dotyczących problemów narkotyków i narkomanii 

oraz opracowywanie i udostępnianie ich wyników, 

c) gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie baz danych dotyczących narkotyków 

i narkomanii, 

d) formułowanie wniosków sprzyjających kształtowaniu odpowiedniej do sytuacji 

strategii reagowania na problem narkomanii, 

e) koordynowanie działań ekspertów wojewódzkich, o których mowa w art. 9 ust. 6, 

f) gromadzenie i udostępnianie publikacji na temat narkotyków i narkomanii, 

g) pełnienie roli punktu obserwacyjnego (Focal Point) Europejskiego Centrum 

Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, 

h) udział w pracach sprawozdawczych na rzecz organizacji międzynarodowych, 

i) współpraca z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii oraz 

Europejską Siecią Informacji o Narkotykach i Narkomanii (Reitox), 

j) opracowywanie i publikowanie corocznego raportu o stanie narkomanii w Polsce, 

k) (uchylona); 
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13) podejmowanie działań interwencyjnych w sprawach skarg i wniosków dotyczących 

problematyki przeciwdziałania narkomanii, kierowanych do Biura lub do ministra 

właściwego do spraw zdrowia; 

14) wykonywanie innych zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii, zleconych przez 

ministra właściwego do spraw zdrowia; 

14a) dofinansowywanie kosztów szkoleń w dziedzinie uzależnienia; 

15) obsługa techniczno-organizacyjna Rady do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. 

4. Biuro, wykonując zadania, o których mowa w ust. 3, współpracuje z organami 

administracji publicznej wykonującymi zadania, o których mowa w art. 2, oraz może 

tworzyć zespoły robocze. 

5. Zadania, o których mowa w ust. 3 pkt 12, realizuje Centrum Informacji o Narkotykach i 

Narkomanii będące komórką organizacyjną Biura.] 

 

<Art. 6. 

Działalność w zakresie przeciwdziałania narkomanii prowadzi Krajowe Centrum 

Przeciwdziałania Uzależnieniom, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o 

zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1956 i …), zwane dalej „Centrum”.> 

 

Art.  9. 

[1. Organ wykonawczy samorządu województwa opracowuje projekt Wojewódzkiego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zwanego dalej "Wojewódzkim Programem", 

biorąc pod uwagę cele operacyjne dotyczące przeciwdziałania narkomanii, określone w 

Narodowym Programie Zdrowia. Wojewódzki Program stanowi część strategii 

wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej.] 

<1. Cele operacyjne dotyczące przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym 

Programie Zdrowia, są realizowane w ramach programu, o którym mowa w art. 4 

ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 i …), zwanego dalej 

„Wojewódzkim Programem”.> 

[2. Wojewódzki Program uchwala sejmik województwa. 

3. Organ wykonawczy samorządu województwa: 

1) odpowiada za przygotowanie projektu Wojewódzkiego Programu i jego realizację oraz 

koordynację; 
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2) udziela pomocy merytorycznej podmiotom realizującym zadania objęte Wojewódzkim 

Programem; 

3) współdziała z innymi organami administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania 

narkomanii. 

4. Wojewódzki Program jest realizowany przez jednostkę wskazaną w tym programie. 

5. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 3 pkt 1, organ wykonawczy samorządu 

województwa może powołać pełnomocnika.] 

6. Organ wykonawczy samorządu województwa powołuje i odwołuje eksperta 

wojewódzkiego do spraw informacji o narkotykach i narkomanii. 

7. Do zadań eksperta wojewódzkiego do spraw informacji o narkotykach i narkomanii, 

realizowanych na terenie województwa ze środków określonych w budżecie samorządu 

województwa, należy: 

1) zbieranie, gromadzenie, wymiana informacji i dokumentacji w zakresie 

przeciwdziałania narkomanii, objętych badaniami statystycznymi statystyki 

publicznej, oraz opracowywanie i przetwarzanie zebranych danych; 

2) prowadzenie i inicjowanie badań dotyczących problemów narkotyków i narkomanii 

oraz opracowywanie i udostępnianie ich wyników; 

3) gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie baz danych dotyczących narkotyków i 

narkomanii; 

4) formułowanie wniosków sprzyjających kształtowaniu adekwatnej do sytuacji strategii 

reagowania na problem narkomanii; 

5) gromadzenie i udostępnianie publikacji na temat narkotyków i narkomanii; 

6) gromadzenie i analiza informacji dotyczących nowo pojawiających się trendów w 

używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych 

lub nowych substancji psychoaktywnych. 

 

Art.  10. 

1. Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, obejmujących: 

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem; 

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej; 



- 32 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i 

młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także 

działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 

4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; 

5) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych 

osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

[2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, 

opracowuje projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zwanego dalej 

"Gminnym Programem", biorąc pod uwagę cele operacyjne dotyczące przeciwdziałania 

narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Gminny Program stanowi 

część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.] 

<2. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, jest prowadzona w ramach programu, o 

którym mowa w art. 4
1
 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zwanego dalej „Gminnym 

Programem”.> 

2a. W Gminnym Programie uwzględnia się działalność wychowawczą, edukacyjną, 

informacyjną i profilaktyczną prowadzoną w szkołach i placówkach systemu oświaty 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 3, a także diagnozę w zakresie 

występujących w szkołach i placówkach systemu oświaty czynników ryzyka i czynników 

chroniących przeprowadzaną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 3. 

2b. W ramach Gminnego Programu w szkołach i placówkach systemu oświaty są realizowane 

w szczególności działania o potwierdzonej skuteczności lub oparte na naukowych 

podstawach prowadzone w zakresie działalności, o której mowa w ust. 2a. 

[3. Gminny Program uchwala rada gminy. 

4. Gminny Program jest realizowany przez jednostkę wskazaną w tym programie. 

5. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, wójt (burmistrz, prezydent miasta) może 

powołać pełnomocnika.] 
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[Art.  11. 

1. Organ wykonawczy samorządu województwa i gminy sporządza raport z wykonania w 

danym roku Wojewódzkiego Programu i Gminnego Programu i efektów ich realizacji, 

który przedkłada odpowiednio sejmikowi województwa lub radzie gminy, w terminie do 

dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy raport. 

2. Organ wykonawczy samorządu województwa i gminy sporządza, na podstawie 

opracowanej przez Biuro ankiety, informację z realizacji działań podejmowanych w 

danym roku, wynikających z Wojewódzkiego i Gminnego Programu, i przesyła ją do 

Biura, w terminie do dnia 15 kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy 

informacja. 

Art.  12. 

1. Tworzy się Radę do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, zwaną dalej "Radą". 

2. Rada działa przy Prezesie Rady Ministrów. 

3. Rada jest organem koordynacyjno-doradczym w sprawach z zakresu przeciwdziałania 

narkomanii. 

4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, statut Rady, uwzględniając 

szczegółowe warunki i tryb jej działania, w tym sposób działania zespołów roboczych, o 

których mowa w art. 17. 

Art.  13. 

1. Członków Rady powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów. 

2. W skład Rady wchodzą: 

1) przewodniczący - sekretarz lub podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra 

właściwego do spraw zdrowia; 

2) zastępca przewodniczącego - sekretarz lub podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych; 

3) sekretarz - Dyrektor Biura; 

4) członkowie - sekretarze lub podsekretarze stanu w urzędach obsługujących ministrów: 

a) Sprawiedliwości, 

b) właściwego do spraw oświaty i wychowania, 

c) Obrony Narodowej, 

d) właściwego do spraw rolnictwa, 

e) właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, 

f) właściwego do spraw finansów publicznych - Szef Krajowej Administracji Skarbowej, 
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g) właściwego do spraw zagranicznych,  

h) właściwego do spraw nauki, 

i) właściwego do spraw gospodarki; 

5) członek - przedstawiciel strony samorządowej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego, przez nią wskazany. 

3. Posiedzenia Rady zwoływane są co najmniej 2 razy w roku. 

 

Art.  14. 

1. Prezes Rady Ministrów odwołuje członka Rady z powodu: 

1) złożenia rezygnacji; 

2) nieuczestniczenia w pracach Rady; 

3) złożenia wniosku o jego odwołanie przez podmiot, którego osoba ta jest 

przedstawicielem; 

4) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo albo umyślne przestępstwo 

skarbowe. 

2. W przypadku odwołania albo śmierci członka Rady właściwy podmiot przedstawia wniosek 

o powołanie innego przedstawiciela na członka Rady. 

 

Art.  15. 

Do zadań Rady należy w szczególności: 

1) monitorowanie i koordynowanie działań w zakresie realizacji polityki państwa w obszarze 

środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów, środków zastępczych 

lub nowych substancji psychoaktywnych; 

2) występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawach dotyczących 

tworzenia, zmian i uzupełnień do krajowych strategii i planów przeciwdziałania 

problemom wywoływanym przez obrót i używanie środków odurzających, substancji 

psychotropowych i prekursorów; 

3) monitorowanie informacji o realizacji krajowych strategii i planów działania; 

4) monitorowanie realizacji Narodowego Programu Zdrowia w zakresie działań dotyczących 

przeciwdziałania narkomanii; 

5) zalecanie rozwiązań organizacyjnych w zakresie dotyczącym przeciwdziałania narkomanii; 

6) współdziałanie z podmiotami, o których mowa w art. 5, w zakresie problematyki dotyczącej 

działalności Rady. 
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Art.  16. 

1. Do udziału w posiedzeniach Rady przewodniczący Rady może zapraszać specjalistów 

zajmujących się problematyką przeciwdziałania narkomanii. 

2. Rada wydaje opinie i przedstawia wnioski w formie uchwał podejmowanych większością 

głosów. 

Art.  17. 

W celu wykonywania zadań Rady, przewodniczący Rady może powoływać zespoły robocze, w 

skład których wchodzą członkowie Rady lub inne osoby, w szczególności specjaliści 

zajmujący się problematyką przeciwdziałania narkomanii. 

 

Art.  18. 

1. Za udział w pracach Rady członkom Rady nie przysługuje wynagrodzenie. 

2. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 77
5
 § 2 Kodeksu pracy.] 

 

Art.  24b. 

1. Podmioty lecznicze prowadzące leczenie lub rehabilitację osób uzależnionych są 

obowiązane do współpracy z [Biurem] <Centrum>, w szczególności do gromadzenia i 

przekazywania [Biuru]  <Centrum> informacji na temat osób zgłaszających się do 

leczenia z powodu używania środków odurzających, substancji psychotropowych, 

nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera: 

1) identyfikator uniemożliwiający identyfikację osoby, o której mowa w ust. 1, składający 

się z 2 pierwszych liter imienia, 2 pierwszych liter nazwiska, daty urodzenia oraz 

zakodowanej informacji o płci pacjenta; 

2) charakterystykę sytuacji społeczno-demograficznej osoby, o której mowa w ust. 1, 

zawierającą dane dotyczące miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz obywatelstwa; 

3) wzór używania substancji, o których mowa w ust. 1, zawierający rodzaj i status 

używanych środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji 

psychoaktywnych lub środków zastępczych, częstotliwość ich używania oraz sposób 

ich przyjmowania; 
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4) historię używania środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych 

substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych, zawierającą wiek inicjacji 

używania poszczególnych substancji oraz wiek rozpoczęcia używania problemowego; 

5) informację o zachowaniach ryzykownych mogących przyczynić się do zakażenia HIV, 

HCV oraz status serologiczny HIV, HCV; 

6) historię leczenia, w tym informację o kontynuacji i zakończeniu leczenia; 

7) rozpoznanie medyczne według aktualnie obowiązującej Międzynarodowej Klasyfikacji 

Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD; 

8) inne informacje wymagane przez protokół Europejskiego Centrum Monitorowania 

Narkotyków i Narkomanii niebędące danymi osobowymi, o których mowa w art. 27 

ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723). 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb 

współpracy z [Biurem] <Centrum> podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub 

rehabilitację osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych, 

nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych, sposób gromadzenia, 

przechowywania i przetwarzania informacji, o których mowa w ust. 1, tryb ich 

przekazywania oraz wzór indywidualnego kwestionariusza sprawozdawczego osoby 

zgłaszającej się do leczenia z powodu używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych, z 

uwzględnieniem konieczności ochrony prywatności osób, o których mowa w ust. 1. 

 

Art.  26. 

1. Leczenie osoby uzależnionej prowadzi podmiot leczniczy lub lekarz wykonujący zawód w 

ramach praktyki zawodowej. 

2. Rehabilitację osoby uzależnionej mogą prowadzić: 

1) lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie psychiatrii; 

[2) osoba posiadająca certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień.] 

<2) osoba posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień lub 

certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień.> 

[3. W rehabilitacji osoby uzależnionej może uczestniczyć osoba posiadająca certyfikat 

instruktora terapii uzależnień.] 

<3.  W rehabilitacji osoby uzależnionej mogą uczestniczyć osoby:  
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1)  posiadające certyfikat instruktora terapii uzależnień, lub 

2) ubiegające się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień albo 

certyfikatu instruktora terapii uzależnień, posiadające status osoby 

uczestniczącej w programie szkoleniowym w zakresie specjalisty psychoterapii 

uzależnień albo instruktora terapii uzależnień, potwierdzony zaświadczeniem 

wydanym przez Centrum – pod nadzorem osoby, o której mowa w ust. 2 pkt 2.> 

<3a. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 

1) datę wydania zaświadczenia;  

2) oznaczenie Centrum;  

3) imię i nazwisko osoby, której zaświadczenie dotyczy;  

4) numer PESEL osoby, której zaświadczenie dotyczy, a w przypadku osób, które 

nie mają nadanego numeru PESEL – serię, numer oraz rodzaj dokumentu 

stwierdzającego tożsamość;  

5) informację o uczestnictwie osoby, której zaświadczenie dotyczy, w programie 

szkoleniowym w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień albo instruktora 

terapii uzależnień;  

6) podpis Dyrektora Centrum albo osoby przez niego upoważnionej.> 

4. Reintegrację osób uzależnionych mogą prowadzić centra integracji społecznej, tworzone na 

podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym, oraz podmioty wymienione w ust. 1 i 2 

oraz w art. 5 ust. 3. 

5. Za świadczenia, o których mowa w ust. 1-4, udzielane osobie uzależnionej niezależnie od 

jej miejsca zamieszkania w kraju nie pobiera się od tej osoby opłat. 

 

[Art.  27. 

1. Certyfikaty, o których mowa w art. 26 ust. 2 i 3, są wydawane osobom, które ukończyły 

szkolenie w dziedzinie uzależnienia, zgodne z programem wybieranym w drodze konkursu 

przeprowadzanego przez Biuro co najmniej raz w roku kalendarzowym. 

2. Oferty konkursowe, składane do Biura, zawierają następujące dane: 

1) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres 

siedziby oferenta; 

2) formę organizacyjno-prawną oferenta; 
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3) numer wpisu oferenta do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym 

albo innego właściwego rejestru oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile 

oferent takie numery posiada; 

4) miejsce prowadzenia szkolenia; 

5) planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia szkolenia; 

6) program szkolenia. 

3. Podmiot prowadzący szkolenie jest obowiązany zapewniać: 

1) kadrę dydaktyczną o kwalifikacjach odpowiednich dla właściwego przeprowadzenia 

szkolenia; 

2) odpowiednią do realizacji programu kształcenia bazę dydaktyczną; 

3) posiadanie wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia, uwzględniającego 

narzędzia oceny jakości kształcenia oraz metody tej oceny. 

4. Oferty rozpatruje komisja konkursowa wyłoniona przez dyrektora Biura. 

5. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, kończy się egzaminem organizowanym przez Biuro co 

najmniej dwa razy w roku. 

6. Egzamin końcowy składa się z części pisemnej i ustnej. 

7. Certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień może otrzymać osoba, która posiada tytuł 

zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub osoba, która uzyskała 

tytuł magistra uzyskany po studiach w zakresie: praca socjalna, psychologia, pedagogika, 

pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, 

teologia lub filozofia. 

8. Certyfikat instruktora terapii uzależnień może otrzymać osoba posiadająca wykształcenie 

co najmniej średnie lub średnie branżowe. 

8a. Osoby ubiegające się o otrzymanie certyfikatów, o których mowa w art. 26 ust. 2 pkt 2 i 

ust. 3, są obowiązane, pod rygorem konieczności ponownego odbycia szkolenia, 

przystąpić do egzaminu w terminie nie dłuższym niż 4 lata od momentu rozpoczęcia 

szkolenia. 

8b. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii termin, o 

którym mowa w ust. 8a, ulega zawieszeniu na ten okres i dodatkowo na kolejne 12 

miesięcy od dnia odwołania danego stanu. 

9. Osoby, które ukończyły szkolenie, o którym mowa w ust. 1, i uzyskały certyfikat instruktora 

terapii uzależnień oraz w terminie 3 lat od ukończenia tego szkolenia spełniły wymogi, o 

których mowa w ust. 7, mogą przystąpić do egzaminu w zakresie specjalisty psychoterapii 
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uzależnień bez konieczności uczestniczenia w szkoleniu, nie później jednak niż w okresie 

roku po uzyskaniu tytułu magistra. 

10. Koszty szkolenia, o którym mowa w ust. 1, egzaminu oraz wydania certyfikatu ponosi 

uczestnik tego szkolenia. 

11. Biuro prowadzi ewidencję wydawanych certyfikatów. 

12. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, tryb składania 

ofert, kryteria ich oceny oraz terminy postępowania konkursowego, o którym mowa w ust. 

1, uwzględniając konieczność zapewnienia najwyższego poziomu szkolenia. 

13. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wymagania, jakie powinny spełniać podmioty prowadzące szkolenia w dziedzinie 

uzależnień, 

2) ramowe programy szkoleń w dziedzinie uzależnień, 

3) tryb i sposób przeprowadzania egzaminu, 

4) skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin, 

5) wzory certyfikatów: instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii 

uzależnień; 

- uwzględniając konieczność zapewnienia najwyższego poziomu szkolenia oraz jego 

rodzaj. 

Art.  27a. 

1. Dyrektor Biura może dofinansować koszty szkolenia w dziedzinie uzależnienia jego 

uczestnikom, na ich wniosek, złożony za pośrednictwem podmiotu prowadzącego 

szkolenia w dziedzinie uzależnień, jeżeli osoby te są zatrudnione w jednostkach 

prowadzących rehabilitację, w tym w szczególności osobom wymienionym w art. 86. 

2. Dyrektor Biura wskazuje termin składania wniosków, o których mowa w ust. 1, a także 

ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania przypadającą na jednego uczestnika 

szkolenia w dziedzinie uzależnienia oraz liczbę osób objętych dofinansowaniem, mając na 

względzie wysokość środków przewidzianych na ten cel w planie finansowym Biura. 

3. Dane, o których mowa w ust. 2, Dyrektor Biura zamieszcza, niezwłocznie po ich ustaleniu, 

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Biura. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) imię i nazwisko; 

2) adres miejsca zamieszkania; 

3) terminy rozpoczęcia i zakończenia szkolenia w dziedzinie uzależnienia; 
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4) uzasadnienie wniosku. 

5. O dofinansowaniu kosztów szkolenia w dziedzinie uzależnienia decyduje, z zastrzeżeniem 

ust. 1, kolejność wpływu wniosków, o których mowa w ust. 1, do wyczerpania środków 

przewidzianych na ten cel w planie finansowym Biura.] 

 

Art.  28. 

1. Osoba uzależniona może być leczona przy zastosowaniu leczenia substytucyjnego. 

2. Leczenie substytucyjne może prowadzić podmiot leczniczy po uzyskaniu zezwolenia 

marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu, wydanego po 

uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora [Biura] <Centrum> odnośnie do spełniania 

wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7. 

3. Zezwolenie na leczenie substytucyjne w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych 

wolności wydaje Dyrektor Generalny Służby Więziennej po uzyskaniu pozytywnej opinii 

dyrektora [Biura] <Centrum>. 

4. Zezwolenie na leczenie substytucyjne może otrzymać podmiot leczniczy, który posiada: 

1) aptekę szpitalną lub zawarł umowę z apteką lub hurtownią farmaceutyczną w zakresie 

zaopatrzenia w środek substytucyjny; 

2) pomieszczenia przystosowane do: 

a) wydawania środka substytucyjnego, 

b) prowadzenia terapii grupowej, 

c) pracy lekarza, terapeuty i pracownika socjalnego, 

d) pobierania próbek do analizy, 

e) przechowywania i przygotowania środków substytucyjnych w sposób 

uniemożliwiający dostęp osób nieupoważnionych; 

3) odpowiednie warunki kadrowe zapewniające realizację programu prowadzenia leczenia 

ambulatoryjnego dotyczące w szczególności kierownika programu oraz 

przeszkolonych w zakresie realizowanego programu pielęgniarek i pracowników 

pomocniczych. 

5. Zezwolenia, o których mowa w ust. 2 i 3, są wydawane w drodze decyzji administracyjnej. 

6. Zezwolenie na leczenie substytucyjne cofa się, gdy podmiot leczniczy przestał spełniać 

warunki stanowiące podstawę wydania zezwolenia. 
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6a. W celu wykluczenia udziału pacjenta w tym samym czasie w więcej niż jednym 

programie leczenia substytucyjnego [Biuro] <Centrum> prowadzi Centralny Wykaz 

Osób Objętych Leczeniem Substytucyjnym. 

6b. Podmiot leczniczy prowadzący leczenie substytucyjne jest obowiązany do niezwłocznego 

przekazywania [Biuru] <Centrum> informacji o zakwalifikowaniu, wyłączeniu lub 

zakończeniu udziału pacjenta w programie realizującym takie leczenie. 

7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb 

postępowania przy leczeniu substytucyjnym, szczegółowe warunki, jakie powinien 

spełniać podmiot leczniczy prowadzący leczenie substytucyjne, oraz szczegółowy sposób 

gromadzenia, przechowywania i przekazywania informacji, o których mowa w ust. 6b, 

mając na względzie dobro osób uzależnionych, w tym potrzebę zachowania 

anonimowości osób, których dane są umieszczane w Centralnym Wykazie Osób Objętych 

Leczeniem Substytucyjnym. 

Art.  44c. 

1. W przypadku stwierdzenia wytwarzania lub wprowadzania do obrotu produktu, co do 

którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on środkiem zastępczym, właściwy ze 

względu na miejsce wytwarzania lub wprowadzania do obrotu państwowy inspektor 

sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, wstrzymanie wytwarzania tego produktu lub 

wycofanie go z obrotu, na czas niezbędny do przeprowadzenia badań mających na celu 

ustalenie, czy jest on środkiem zastępczym, nie dłuższy jednak niż 18 miesięcy. 

2. Główny Inspektor Sanitarny podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu 

decyzji, o której mowa w ust. 1, przez ogłoszenie na swojej stronie podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej nazwy produktu, nazwy producenta, rodzaju opakowania 

i jego wielkości. 

3. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, właściwy państwowy inspektor 

sanitarny: 

1) dokonuje zabezpieczenia produktu, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że 

jest on środkiem zastępczym; 

2) nakazuje zaprzestanie prowadzenia działalności w pomieszczeniach lub obiektach 

służących wytwarzaniu lub wprowadzeniu tego produktu do obrotu, na czas niezbędny 

do usunięcia zagrożenia, nie dłuższy niż 3 miesiące. 

4. Państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce wytwarzania lub 

wprowadzania do obrotu produktu, o którym mowa w ust. 1, zakazuje, w drodze decyzji, 
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jego wytwarzania lub wprowadzania do obrotu, nakazuje jego wycofanie z obrotu, a także 

orzeka o jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa i zniszczeniu, jeżeli ten produkt jest 

środkiem zastępczym. 

5. Państwowy inspektor sanitarny, który wydał decyzję, o której mowa w ust. 4, jest organem 

właściwym w sprawie zniszczenia produktu będącego przedmiotem tej decyzji. 

Zniszczenia dokonuje się komisyjnie. Z czynności zniszczenia produktu sporządza się 

protokół zniszczenia, który zawiera: 

1) oznaczenie organu właściwego w sprawie zniszczenia; 

2) skład komisji powołanej do zniszczenia; 

3) oznaczenie decyzji stanowiącej podstawę zniszczenia; 

4) rodzaj zniszczonego produktu, jego nazwę oraz ilość; 

5) informację o zastosowanej metodzie zniszczenia; 

6) oznaczenie miejsca i czasu zniszczenia; 

7) podpisy członków komisji. 

6. Koszty prowadzonego postępowania i badań, o których mowa w ust. 1, w wyniku których 

stwierdzono, że badany produkt, o którym mowa w ust. 1, jest środkiem zastępczym, oraz 

koszty zniszczenia tego produktu ponosi strona postępowania. 

7. Właściwy państwowy inspektor sanitarny wydaje decyzję ustalającą wysokość kosztów, o 

których mowa w ust. 6, określając 7-dniowy termin płatności, licząc od dnia, w którym 

decyzja ustalająca wysokość kosztów stała się ostateczna. 

8. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, oraz egzekucja należności, o których mowa 

w ust. 6, następują w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

9. Od kwoty należności, o których mowa w ust. 6, nalicza się odsetki ustawowe, poczynając 

od dnia, w którym upłynął termin ich płatności. 

10. Należności, o których mowa w ust. 6, ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od 

dnia, w którym decyzja ustalająca te należności stała się ostateczna. 

11. Jeżeli w wyniku badań, o których mowa w ust. 1, stwierdzono obecność substancji 

wykazującej działanie na ośrodkowy układ nerwowy, podmiot, który przeprowadził to 

badanie, zawiadamia o wyniku tego badania Zespół oraz [Biuro] <Centrum>, jako 

jednostkę współpracującą z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i 

Narkomanii oraz Europejską Siecią Informacji o Narkotykach i Narkomanii (Reitox), 

zgodnie z [art. 6 ust. 3 pkt 12 lit. i] <art. 8b ust. 2 pkt 22 lit. b ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o zdrowiu publicznym>. 
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12. Badania mające na celu ustalenie, czy produkt, o którym mowa w ust. 1, jest środkiem 

zastępczym, przeprowadzają podmioty, w tym jednostki naukowe, posiadające 

przygotowanie naukowo-merytoryczne, techniczne oraz infrastrukturę, umożliwiające 

ustalenie, czy badany produkt jest środkiem zastępczym, w szczególności określenie: 

1) pochodzenia substancji o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy zidentyfikowanej w 

wyniku badań; 

2) mechanizmu działania tej substancji; 

3) jej aktywności farmakologicznej; 

4) działań niepożądanych, w tym skutków somatycznych i psychicznych u ludzi. 

13. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz 

podmiotów, o których mowa w ust. 12, mając na względzie zapewnienie sprawności 

postępowania prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. 2105) 

Art.  15. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 1292, 1559, 1773, 1834 i 1981) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 66 w ust. 1 po pkt 35 dodaje się pkt 35a w brzmieniu: 

"35a) osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu 

pobierają wynagrodzenie;"; 

2) w art. 73 po pkt 17a dodaje się pkt 17b w brzmieniu: 

"17b) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35a, powstaje z dniem powołania, a wygasa z 

dniem odwołania;"; 

3) w art. 75 po ust. 17 dodaje się ust. 17a w brzmieniu: 

"17a. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35a, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

podmiot wypłacający wynagrodzenie."; 

4) art. 79 otrzymuje brzmienie: 

https://sip.lex.pl/#/document/17127716/2021-12-31?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17127716/2021-12-31?unitId=art(66)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17127716/2021-12-31?unitId=art(73)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17127716/2021-12-31?unitId=art(75)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17127716/2021-12-31?unitId=art(79)&cm=DOCUMENT
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"Art. 79. 1. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki, z 

zastrzeżeniem art. 79a, art. 80, art. 82 i art. 242. 

2. Składka jest miesięczna i niepodzielna, z zastrzeżeniem art. 79a oraz art. 81 ust. 2 i 2e."; 

5) po art. 79 dodaje się art. 79a w brzmieniu: 

"Art. 79a. 1. Składka na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność 

pozarolniczą, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. - Prawo przedsiębiorców, opłacających podatek dochodowy na zasadach 

określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) wynosi 4,9% podstawy wymiaru 

składki, jednak nie mniej niż kwota odpowiadająca 9%: 

1) minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia roku składkowego, o 

którym mowa w art. 81 ust. 2, w przypadku składki obliczanej od miesięcznej podstawy 

jej wymiaru; 

2) iloczynu liczby miesięcy w roku składkowym, o którym mowa w art. 81 ust. 2, i 

minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu tego roku składkowego, 

w przypadku składki obliczanej od rocznej podstawy jej wymiaru. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy ubezpieczony, o którym mowa w ust. 

1, opłaca w tym samym roku kalendarzowym podatek dochodowy na zasadach 

określonych w art. 30ca ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych."; 

6) w art. 81: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących 

działalność pozarolniczą, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w art. 18 ust. 1 ustawy z 

dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, opłacających podatek dochodowy na 

zasadach określonych w art. 27, art. 30c lub art. 30ca ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi dochód z działalności gospodarczej 

ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami, w 

rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a 

poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszony o kwotę opłaconych w 

https://sip.lex.pl/#/document/17127716/2021-12-31?unitId=art(81)&cm=DOCUMENT
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tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli 

nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Podstawa wymiaru składki w 

nowej wysokości obowiązuje od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego, 

zwanego dalej "rokiem składkowym".", 

b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b-2zd w brzmieniu: 

"2b. W przypadku gdy podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, ustalona 

zgodnie z ust. 2, jest niższa od kwoty stanowiącej iloczyn liczby miesięcy w roku 

składkowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i minimalnego wynagrodzenia 

obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego, podstawę wymiaru składki na 

ubezpieczenie zdrowotne za ten rok składkowy stanowi ta kwota. 

2c. Za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu osoba, o której mowa w ust. 2, wpłaca 

składkę na ubezpieczenie zdrowotne od miesięcznej podstawy wymiaru składki na 

ubezpieczenie zdrowotne stanowiącej dochód z działalności gospodarczej uzyskany w 

miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka, ustalony w następujący 

sposób: 

1) dochód za pierwszy miesiąc podlegania ubezpieczeniu w roku składkowym jest ustalany 

jako różnica między osiągniętymi przychodami w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 

r. o podatku dochodowym od osób fizycznych a poniesionymi kosztami uzyskania tych 

przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych; 

2) dochód ustalony w sposób, o którym mowa w pkt 1, jest pomniejszany o kwotę składek na 

ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe opłaconych w tym 

miesiącu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów; 

3) dochód za kolejne miesiące ustala się jako różnicę między sumą przychodów w rozumieniu 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętych 

od początku roku, i sumą kosztów uzyskania tych przychodów w rozumieniu ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, poniesionych od 

początku roku; 

4) dochód ustalony w sposób, o którym mowa w pkt 3, jest pomniejszany o sumę dochodów 

ustalonych za miesiące poprzedzające i o różnicę między sumą składek na ubezpieczenia 

emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, zapłaconych od początku roku, a sumą 

składek odliczonych w poprzednich miesiącach; dochód nie jest pomniejszany o składki, 

które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. 
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2d. W przypadku gdy podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w danym 

miesiącu, ustalona zgodnie z ust. 2c, jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia 

obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku, podstawę wymiaru składki na 

ubezpieczenie zdrowotne za ten miesiąc stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia 

obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku. 

2e. Roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących 

działalność pozarolniczą, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w art. 18 ust. 1 ustawy z 

dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, które stosują opodatkowanie w formie 

ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 

listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 i 2105), stanowi: 

1) iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i 

kwoty odpowiadającej 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, 

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", jeżeli osiągnięte przychody z działalności 

gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie 

przekroczyły w tym okresie kwoty 60 000 zł; 

2) iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i 

kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym 

kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

"Monitor Polski", jeżeli osiągnięte przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu 

ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przekroczyły w tym okresie kwotę 60 000 

zł i nie przekroczyły kwoty 300 000 zł; 

3) iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i 

kwoty odpowiadającej 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, 

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", jeżeli osiągnięte przychody z działalności 
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gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przekroczyły w 

tym okresie kwotę 300 000 zł. 

2f. Za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu ubezpieczony, o którym mowa w ust. 2e, 

wpłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne od miesięcznej podstawy wymiaru składki na 

ubezpieczenie zdrowotne, którą stanowi: 

1) kwota odpowiadająca 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw w czwar tym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, 

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", jeżeli przychody z działalności gospodarczej 

w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym 

od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku 

kalendarzowego, nie przekroczyły kwoty 60 000 zł; 

2) kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym 

kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

"Monitor Polski", jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z 

dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku 

kalendarzowego, przekroczyły kwotę 60 000 zł i nie przekroczyły kwoty 300 000 zł; 

3) kwota odpowiadająca 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, 

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", jeżeli przychody z działalności gospodarczej 

w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym 

od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku 

kalendarzowego, przekroczyły kwotę 300 000 zł. 

2g. Przychody, o których mowa w ust. 2e i 2f, są pomniejszane o kwoty opłaconych składek 

na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały 

zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu, na podstawie 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

2h. Ubezpieczony, o którym mowa w ust. 2f, który przez cały poprzedni rok kalendarzowy 

prowadził działalność gospodarczą, i przychody z tej działalności były opodatkowane na 
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podstawie art. 27, art. 30c lub art. 30ca ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, może przy 

określaniu miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przyjąć 

kwotę przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym pomniejszoną o 

kwotę opłaconych w poprzednim roku kalendarzowym składek na ubezpieczenia 

emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów 

uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu, na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak ustaloną miesięczną podstawę 

wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczony stosuje przez cały rok 

kalendarzowy. 

2i. W przypadku gdy suma wpłaconych za poszczególne miesiące roku kalendarzowego 

składek na ubezpieczenie zdrowotne przez ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 2 lub 

2e, jest wyższa od rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalonej od rocznej 

podstawy, określonej w ust. 2 albo 2b, lub w ust. 2e, ubezpieczonemu przysługuje zwrot 

kwoty stanowiącej różnicę między sumą wpłaconych za poszczególne miesiące roku 

kalendarzowego składek na ubezpieczenie zdrowotne a roczną składką na ubezpieczenie 

zdrowotne ustaloną od rocznej podstawy, określonej w ust. 2 albo 2b, lub w ust. 2e. 

2j. Ubezpieczony, o którym mowa w ust. 2e, po zakończeniu roku kalendarzowego w 

terminie miesiąca od upływu terminu do złożenia zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 

2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wpłaca kwotę stanowiącą 

różnicę między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne ustaloną od rocznej podstawy, 

określonej w ust. 2e, a sumą wpłaconych za poszczególne miesiące roku kalendarzowego 

składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

2k. Kwota, o której mowa w ust. 2j, wykazywana jest w dokumencie rozliczeniowym za 

miesiąc, w którym upływa termin złożenia zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 

ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 

2l. Dopłata następuje w terminie płatności składek za miesiąc, o którym mowa w ust. 2k. 

2m. Zwrot kwoty, o której mowa w ust. 2i, następuje na wniosek składany wyłącznie w 

formie dokumentu elektronicznego za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w 
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systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w 

formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo wykorzystując sposób 

potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony bezpłatnie przez 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w systemie teleinformatycznym. 

2n. Wniosek, o którym mowa w ust. 2m, może być złożony do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych w bieżącym roku, w terminie miesiąca od upływu terminu do złożenia 

zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, za rok poprzedni. 

2o. Wniosek, o którym mowa w ust. 2m, złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania. 

2p. Wniosek, o którym mowa w ust. 2m, zawiera: 

1) dane płatnika składek: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z 

nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, 

c) adres do korespondencji, 

d) nazwę skróconą płatnika składek, 

e) wskazanie rachunku płatniczego prowadzonego w kraju lub wydanego w kraju instrumentu 

płatniczego; 

2) informację o rocznym dochodzie w przypadku ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 2, 

albo przychodzie w przypadku ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 2e; 

3) inne informacje niezbędne do dokonania zwrotu; 

4) podpis wnioskodawcy. 

2q. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 2i, pod 

warunkiem braku zaległości na koncie płatnika składek z tytułu składek pobieranych 

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub zaległości z tytułu nienależnie pobranych 

świadczeń z ubezpieczeń społecznych, do zwrotu których został zobowiązany płatnik 

składek, oraz złożenia wniosku najpóźniej w terminie, o którym mowa w ust. 2n. W 

przypadku wystąpienia zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń z 

ubezpieczeń społecznych, do zwrotu których został zobowiązany płatnik składek, kwota 

zwrotu podlega zaliczeniu na poczet tych zaległości. 

2 r. W przypadku zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 2i, dokonane rozliczenie rocznej 

podstawy wymiaru i należnych składek uznaje się za ostateczne. 
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2s. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 2i, po 

złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 2m, nie później niż w terminie 3 miesięcy od 

upływu terminu do złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za rok poprzedni. 

2t. Zwrot kwoty następuje w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy osoby 

uprawnionej prowadzony w kraju lub wydany w kraju instrument płatniczy w rozumieniu 

ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907 i 

1814). 

2u. Odmowa zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 2i, następuje w drodze decyzji wydanej 

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, udostępnionej w formie dokumentu 

elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym, podpisem osobistym albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, na profilu informacyjnym płatnika składek, utworzonym w 

systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

2v. Od decyzji o odmowie, o której mowa w ust. 2u, przysługuje odwołanie do właściwego 

sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 

1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego dla postępowań w sprawach z zakresu 

ubezpieczeń społecznych. Przepisy art. 83 ust. 5-7 i art. 83a ustawy z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych stosuje się odpowiednio. 

2w. Środki na zwrot kwot, o których mowa w ust. 2i, potrąca się ze składek przekazywanych 

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do Narodowego Funduszu Zdrowia. 

2x. W przypadku stwierdzenia, że płatnik składek wprowadził Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych w błąd, jest on zobowiązany do zwrotu wypłaconej kwoty, o której mowa w 

ust. 2i, w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji o obowiązku opłacenia 

należności. Do zwrotu należności stosuje się odpowiednio przepisy art. 84 ustawy z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczące zwrotu 

nienależnych pobranych świadczeń. 

2y. Korekta podstawy wymiaru składek i należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne 

wykazywanych w dokumentach rozliczeniowych za ubezpieczonych, o których mowa w 

art. 8 ust. 6 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych, za poszczególne miesiące danego roku kalendarzowego może być składana 

do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do końca drugiego miesiąca, licząc 
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od upływu terminu do złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za ten rok kalendarzowy. 

2z. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność 

pozarolniczą, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 

r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 

- Prawo przedsiębiorców, które stosują opodatkowanie w formie karty podatkowej 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, stanowi kwota 

minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku. 

2za. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pozostałych osób prowadzących 

działalność pozarolniczą wymienionych w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, innych niż wskazane w ust. 2, 2e i 2z, osób 

współpracujących z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą oraz osobami, o 

których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, 

stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 

czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej "Monitor Polski". Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do 

dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego. 

2zb. W przypadku gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych po upływie terminu, o którym 

mowa w ust. 2y, stwierdzi, że należna składka na ubezpieczenie zdrowotne ustalona od 

rocznej podstawy wymiaru jest wyższa od sumy składek rozliczonych za poszczególne 

miesiące danego roku kalendarzowego, to powstałą różnicę przypisuje się do miesiąca 

grudnia lub ostatniego miesiąca podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w danym roku 

kalendarzowym albo miesiąca stycznia lub ostatniego miesiąca podlegania ubezpieczeniu 

zdrowotnemu w ramach roku składkowego, w przypadku osób, o których mowa w ust. 2. 

2zc. W przypadku gdy ubezpieczony, o którym mowa w ust. 2c, 2f i 2h, nie przekaże 

informacji o miesięcznym przychodzie lub dochodzie z działalności gospodarczej, Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych ustala z urzędu za ten miesiąc podstawę wymiaru składki na 

ubezpieczenie zdrowotne w kwocie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 

1 stycznia danego roku, a w przypadku osób, o których mowa w ust. 2 - pierwszego dnia 

roku składkowego. Tak ustalona kwota składki może ulec zmianie w wyniku kontroli lub 

w przypadku przekazania danych odpowiednio przez Szefa Krajowej Administracji 
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Skarbowej lub właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Przepis ust. 2zb stosuje się 

odpowiednio. 

2zd. Ilekroć w ust. 2 i 2b-2zc jest mowa o przychodach i kosztach ich uzyskania w 

rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub 

ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, to nie uwzględnia się w tych przychodach i 

kosztach ich uzyskania przychodów osiągniętych i kosztów poniesionych w okresie 

zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.", 

c) w ust. 8 po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu: 

"11a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35a, jest kwota odpowiadająca wysokości 

wynagrodzenia tych osób pobieranego z tytułu powołania;"; 

7) w art. 82: 

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2h w brzmieniu: 

"2a. Jeżeli ubezpieczony prowadzi więcej niż jedną pozarolniczą działalność, o której mowa 

w art. 81 ust. 2, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od sumy dochodów. 

Tak ustalona podstawa wymiaru składki nie może być niższa niż wskazana w art. 81 ust. 

2b. 

2b. Jeżeli ubezpieczony prowadzi więcej niż jedną pozarolniczą działalność, o której mowa w 

art. 81 ust. 2e, to przy określaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

o której mowa w art. 81 ust. 2e, 2f i 2h, do limitów, o których mowa w tych przepisach, 

przyjmuje sumę przychodów z tych działalności. 

2c. Ubezpieczony, o którym mowa w art. 81 ust. 2, 2e i 2z, na żądanie Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, jest obowiązany przedstawić dokumenty potwierdzające formę 

opodatkowania obowiązującą tego ubezpieczonego oraz wysokość przychodu, o którym 

mowa w art. 81 ust. 2e, 2f i 2h, lub dochodu z pozarolniczej działalności stanowiącego 

podstawę wymiaru składki, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych może żądać od ubezpieczonego dokumentów potwierdzających 

te informacje, jeżeli nie posiada tych informacji i nie może uzyskać do nich dostępu na 

podstawie odrębnych przepisów albo ma uzasadnione wątpliwości co do poprawności lub 

kompletności tych informacji. 

2d. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest uprawniony do kontroli prawidłowości i rzetelności 

danych przekazanych przez płatnika składek dotyczących formy opodatkowania oraz 

https://sip.lex.pl/#/document/17127716/2021-12-31?unitId=art(82)&cm=DOCUMENT
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wysokości przychodu lub uzyskiwanego dochodu, na zasadach określonych w rozdziale 

10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

2e. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o 

formie opodatkowania oraz o wysokości przychodów lub dochodów wykazanych w 

dokumentach przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

2f. Szef Krajowej Administracji Skarbowej informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych o 

rozbieżnościach pomiędzy formą opodatkowania i wysokością przychodów lub dochodów 

wykazanych w dokumentach przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych a 

formą opodatkowania i wysokością przychodów lub dochodów wykazanych dla celów 

podatkowych. 

2g. Wymiana informacji, o których mowa w ust. 2e i 2f, następuje w formie elektronicznej. 

2h. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest uprawniony do występowania w indywidualnych 

sprawach do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o przekazanie informacji 

potwierdzających formę opodatkowania, wysokość przychodu lub dochodu.", 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Jeżeli ubezpieczony, o którym mowa w art. 81 ust. 2z lub 2za, uzyskuje przychody z 

więcej niż jednego z rodzajów działalności określonych w ust. 5, składka na 

ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana odrębnie od każdego rodzaju działalności, z 

zastrzeżeniem ust. 4.", 

c) w ust. 5 w pkt 5 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 6-9, 

d) po ust. 9a dodaje się ust. 9b w brzmieniu: 

"9b. Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osobę, o której mowa w art. 

66 ust. 1 pkt 1 lit. a, której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tego 

tytułu jest nie wyższa niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w dniu 1 stycznia 

danego roku, od tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym 

mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c, lub tytułu, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1a, w 

przypadku gdy osoba ta: 

1) uzyskuje dodatkowe przychody z tego tytułu w wysokości nie wyższej niż 50% 

minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku oraz 

2) opłaca od tych przychodów podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne."; 
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8) w art. 83: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym 

mowa w art. 85 ust. 1-13, zgodnie z przepisami art. 79 i art. 81, jest wyższa od kwoty 

ustalonej zgodnie z ust. 2b, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do 

wysokości tej kwoty.", 

[b) ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

"2a. W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od przychodu wolnego 

od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 

r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyższa od kwoty ustalonej zgodnie z ust. 

2b, którą płatnik obliczyłby, gdyby przychód ubezpieczonego nie był zwolniony od podatku 

dochodowego na podstawie tego przepisu, składkę obliczoną za poszczególne miesiące 

obniża się do wysokości tej kwoty.",] 

<b) ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od przychodu 

wolnego od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152–154 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyższa 

od kwoty ustalonej zgodnie z ust. 2b, którą płatnik obliczyłby, gdyby przychód 

ubezpieczonego nie był zwolniony od podatku dochodowego na podstawie tego 

przepisu, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej 

kwoty.”,> 

c) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: 

"2b. Kwotę, o której mowa w ust. 1 i 2a, stanowi zaliczka na podatek dochodowy, obliczona 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r.", 

[d) w ust. 3 w pkt 1 wyrazy "art. 21 ust. 1 pkt 23c, 46 i 148" zastępuje się wyrazami "art. 21 

ust. 1 pkt 23c, 46, 148 i 151";] 

<d) w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „art. 21 ust. 1 pkt 23c, 46 i 148” zastępuje się wyrazami art. 

21 ust. 1 pkt 23c, 46, 148 i 151–154”;> 

9) w art. 85 po ust. 17 dodaje się ust. 17a w brzmieniu: 

"17a. Za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35a, składkę jako płatnik oblicza, pobiera z 

wynagrodzenia ubezpieczonego i odprowadza podmiot wypłacający wynagrodzenie."; 

10) w art. 86 w ust. 1 po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu: 

https://sip.lex.pl/#/document/17127716/2021-12-31?unitId=art(83)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17127716/2021-12-31?unitId=art(85)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17127716/2021-12-31?unitId=art(86)&cm=DOCUMENT
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"15a) osób, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 151 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, od części wynagrodzenia, które podlega zwolnieniu od 

podatku dochodowego, opłaca pracodawca;"; 

11) uchyla się art. 95. 

 


