
Oświadczenie złożone 

przez senatora Macieja Klimę 
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Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz 

Szanowna Pani Premier! 

Narkomania, przyjmowanie dopalaczy i anabolików to coraz poważniejszy problem społeczny w Polsce. 

Narkotyki, dopalacze i anaboliki są coraz łatwiej dostępne. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt przyj-

mowania przez żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej substancji psychoaktywnych mogących 

wpływać na sprawność bojową i funkcjonowanie pododdziałów. 

Warunki służby wojskowej – stres, oderwanie od rodziny, przyjaciół – mogą sprzyjać, zwłaszcza w przy-

padku osób mniej odpornych psychicznie, rozszerzaniu się narkomanii wśród żołnierzy Wojska Polskiego 

i być czynnikiem stymulującym to zjawisko. Ważnym elementem mającym wpływ na tę patologię wśród 

żołnierzy jest dostęp do broni oraz charakter zadań wykonywanych przez wojsko. Handlowi narkotykami 

towarzyszy przestępczość oraz ryzyko podjęcia działań przez obce służby na przykład poprzez szantaż. 

Zwracam się do Pani Premier z prośbą o odpowiedzi na następujące pytania. 

1. Jakie są wyniki wprowadzenia programu profilaktycznego Żandarmerii Wojskowej z zakresu przeciw-

działania narkomanii na lata 2011–2016? 

2. Czy bramy koszar, baz wojskowych, poligonów i instytucji wojskowych stanowią skuteczną zaporę 

przed narkotykami, anabolikami, dopalaczami? Jakie najczęściej są źródła dostaw tych substancji? 

3. Zwracam się z prośbą o informację dotyczącą problemu narkomanii, przyjmowania dopalaczy oraz 

anabolików przez żołnierzy w latach 2011–2013. 

4. Jaka jest liczba żołnierzy przyjmujących substancje psychoaktywne? Chodzi tu o przypadki rozpozna-

ne. Jakie narkotyki są statystycznie przyjmowane najczęściej? 

5. Jaka jest liczba odnotowanych porad ambulatoryjnych związanych z przyjmowaniem narkotyków, ana-

bolików i dopalaczy przez żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pracowników cywilnych 

Ministerstwa Obrony Narodowej? 

6. Jaka jest liczba związanych z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych hospitalizacji, w służbie 

zdrowia resortowej oraz innej, żołnierzy i pracowników cywilnych? 

7. Czy w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej prowadzone są badania, monitoring problemu 

przyjmowania środków psychoaktywnych? Jakie są wyniki badań żołnierzy zawodowych oraz Narodowych 

Sił Rezerwowych? 

8. Jak oceniany jest stopień zagrożenia narkotykowego, substancjami psychoaktywnymi żołnierzy Sił 

Zbrojnych po wprowadzeniu profesjonalizacji? 

9. Jak wygląda współpraca w zakresie zwalczania narkomanii w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-

skiej z innymi członkami NATO? 

Maciej Klima 




