
Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485

                                   U S T A W A
                             z dnia 29 lipca 2005 r.

                         o przeciwdzia aniu narkomanii[1]

                                   Rozdzia  1
                                 Przepisy ogólne

                                     Art. 1.
Ustawa okre la:
   1) zasady i tryb post powania w zakresie przeciwdzia ania narkomanii;
   2) zadania i uprawnienia organów administracji rz dowej i jednostek
     samorz du terytorialnego oraz innych podmiotów w zakresie przeciwdzia ania
     naruszeniom prawa dotycz cego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu
     i posiadania substancji, których u ywanie mo e prowadzi  do narkomanii;
   3) organy w ciwe do wykonania:
     a) rozporz dzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 273/2004 z dnia
       11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych (Dz. Urz. WE L 047
       z 18.02.2004;), zwanego dalej "rozporz dzeniem 273/2004",
     b) rozporz dzenia (WE) Rady nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r.
       okre laj cego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków
       pomi dzy Wspólnot  a pa stwami trzecimi (Dz. Urz. WE L 22 z 26.01.2005,
       str. 1; w Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne z 2005 r. t. 48, str.
       1), zwanego dalej "rozporz dzeniem 111/2005";
   4) kary za nieprzestrzeganie przepisów ustawy i rozporz dze  wymienionych w
     pkt 3.

                                     Art. 2.
1. Przeciwdzia anie narkomanii realizuje si  przez odpowiednie kszta towanie
  polityki spo ecznej, gospodarczej, o wiatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a w
  szczególno ci:
   1)  dzia alno  wychowawcz , edukacyjn , informacyjn  i zapobiegawcz ;
   2)  leczenie, rehabilitacj  i reintegracj  osób uzale nionych;
   3)  ograniczanie szkód zdrowotnych i spo ecznych;
   4) nadzór nad substancjami, których u ywanie mo e prowadzi  do narkomanii;
   5) zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i
     posiadania substancji, których u ywanie mo e prowadzi  do narkomanii;
   6) nadzór nad uprawami ro lin zawieraj cych substancje, których u ywanie
   mo e prowadzi  do narkomanii.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, s  finansowane ze rodków w asnych
  podmiotów wykonuj cych zadania w zakresie przeciwdzia ania narkomanii,
  rodków przeznaczonych na realizacj  programów zdrowotnych finansowanych z
  cz ci bud etu pa stwa, której dysponentem jest minister w ciwy do spraw
  zdrowia, oraz rodków Narodowego Funduszu Zdrowia.
3. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 4-6, s  finansowane z bud etu pa stwa
  z cz ci pozostaj cych w dyspozycji w ciwych ministrów.

                                     Art. 3.
Przepisy ustawy stosuje si  do:
   1) produktów leczniczych, które s rodkami odurzaj cymi, substancjami
     psychotropowymi lub prekursorami, w zakresie nieuregulowanym w ustawie
     z dnia 6 wrze nia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53,
     poz. 533, z pó n. zm.)[2];
   2) substancji i preparatów chemicznych, które s  prekursorami, w zakresie
     nieuregulowanym w ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i
     preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z pó n. zm.)[3].

                                     Art. 4.
yte w ustawie okre lenia oznaczaj :
1) grzyby halucynogenne grzyby zawieraj ce substancje psychotropowe;



   1) grzyby halucynogenne  grzyby zawieraj ce substancje psychotropowe;
   2) importer  osob  fizyczn , osob  prawn  lub jednostk  nieposiadaj
     osobowo ci prawnej, która dokonuje przywozu i sk ada zg oszenie celne lub
     w imieniu której sk adane jest zg oszenie celne;
   3) jednostki naukowe  jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z
     dnia 8 pa dziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238,
     poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703);
   4) konopie  ro liny z rodzaju konopie (Cannabis L.);
   5) konopie w ókniste  ro liny z gatunku konopie siewne (Cannabis sativa
     L.), w których zawarto  delta-9-tetrahydrokannabinolu w kwiatowych lub
     owocuj cych wierzcho kach ro lin, z których nie usuni to ywicy, wynosi
     poni ej 0,20% w przeliczeniu na such  mas ;
   6) leczenie  leczenie zaburze  psychicznych i zaburze  zachowania
     spowodowanych u ywaniem rodków odurzaj cych lub substancji
     psychotropowych;
   7) leczenie substytucyjne  stosowanie, w ramach programu leczenia
     uzale nienia, produktów leczniczych lub rodków odurzaj cych o dzia aniu
     antagonistycznym na receptor opioidowy;
   8) mak  ro lin  z gatunku mak lekarski (Papaver somniferum L.), zwan
     równie  makiem ogrodowym albo uprawnym;
   9) mak niskomorfinowy  ro lin  z gatunku mak lekarski nale  do odmiany,
     w której zawarto  morfiny w torebce (makówce) bez nasion, wraz z
     przylegaj  do niej odyg  o d ugo ci do 7 cm, wynosi poni ej 0,06% w
     przeliczeniu na zasad  morfiny i na such  mas  wymienionych cz ci
     ro liny;
  10) mleczko makowe  sok mleczny torebki (makówki) maku;
  11) narkomania  sta e lub okresowe u ywanie w celach innych ni  medyczne
     rodków odurzaj cych lub substancji psychotropowych albo rodków
     zast pczych, w wyniku czego mo e powsta  lub powsta o uzale nienie od
     nich;
  12) ograniczanie szkód zdrowotnych i spo ecznych  dzia ania ukierunkowane na
     zmniejszenie problemów zdrowotnych i spo ecznych wynikaj cych z u ywania w
  celach innych ni  medyczne rodków odurzaj cych lub substancji
     psychotropowych albo rodków zast pczych;
  13) opium  st y sok mleczny torebki (makówki) maku;
  14) osoba zagro ona uzale nieniem  osob , u której zespó  zjawisk
     psychicznych i oddzia ywa rodowiskowych stwarza du e prawdopodobie stwo
     powstania uzale nienia od rodków odurzaj cych lub substancji
     psychotropowych, albo osob  sporadycznie u ywaj rodkw odurzaj cych,
     substancji psychotropowych lub rodkw zast pczych;
  15) osoba uzale niona  osob , która w wyniku u ywania rodków odurzaj cych,
     substancji psychotropowych lub rodków zast pczych albo u ywania ich w
     celach medycznych znajduje si  w stanie uzale nienia od tych rodków lub
     substancji;
  16) prekursor  prekursor narkotykowy b cy substancj  sklasyfikowan , o
     której mowa w art. 2 pkt a rozporz dzenia 273/2004, którego kategori
     okre la za cznik nr 1 do tego rozporz dzenia;
  17) preparat  produkt leczniczy zawieraj cy co najmniej jeden rodek
     odurzaj cy lub substancj  psychotropow  albo ich prekursory;
  18) producent  przedsi biorc  wytwarzaj cego, przetwarzaj cego lub
     przerabiaj cego rodki odurzaj ce, substancje psychotropowe lub
     prekursory;
  19) przetwarzanie  czynno ci prowadz ce do przemiany rodków odurzaj cych,
     substancji psychotropowych lub prekursorów na inne rodki odurzaj ce,
     substancje psychotropowe lub prekursory albo na substancje nieb ce
     rodkami odurzaj cymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami;
  20) przerób  otrzymywanie mieszanin rodków odurzaj cych, substancji
     psychotropowych lub prekursorów oraz nadawanie tym rodkom lub substancjom
     postaci stosowanej w lecznictwie;
  21) przywóz  ka de wprowadzenie na obszar celny Wspólnoty Europejskiej
     rodków odurzaj cych lub substancji psychotropowych;
  22) rehabilitacja  proces, w którym osoba z zaburzeniami psychicznymi
     spowodowanymi przez przyjmowanie rodków odurzaj cych lub substancji
     psychotropowych osi ga optymalny stan zdrowia, funkcjonowania psychicznego
     i spo ecznego;
  23) reintegracja  efekt dzia  okre lonych w art. 14-16 i art. 18 ustawy z
     dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143
     oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624 i Nr 99, poz. 1001);

24) oma makowa torebk (makówk ) maku bez nasion, wraz z odyg , lub
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  24) s oma makowa  torebk  (makówk ) maku bez nasion, wraz z odyg , lub
     poszczególne ich cz ci;
  25) substancja psychotropowa  ka  substancj  pochodzenia naturalnego lub
     syntetycznego, dzia aj  na o rodkowy uk ad nerwowy, okre lon  w wykazie
     substancji psychotropowych stanowi cym za cznik nr 2 do ustawy;
  26) rodek odurzaj cy  ka  substancj  pochodzenia naturalnego lub
     syntetycznego dzia aj  na o rodkowy uk ad nerwowy, okre lon  w wykazie
     rodków odurzaj cych stanowi cym za cznik nr 1 do ustawy;
  27) rodek zast pczy  substancj  w ka dym stanie fizycznym, która jest
     trucizn  lub rodkiem szkodliwym, u ywan  zamiast lub w takich samych
     celach innych ni  medyczne jak rodek odurzaj cy lub substancja
     psychotropowa;
  28) uprawa maku lub konopi  ka  upraw  maku lub konopi bez wzgl du na
     powierzchni ;
  29) uzale nienie od rodków odurzaj cych lub substancji psychotropowych 
     zespó  zjawisk psychicznych lub somatycznych wynikaj cych z dzia ania
     rodków odurzaj cych lub substancji psychotropowych na organizm ludzki,
     charakteryzuj cy si  zmian  zachowania lub innymi reakcjami
     psychofizycznymi i konieczno ci  u ywania stale lub okresowo tych rodków
     lub substancji w celu doznania ich wp ywu na psychik  lub dla unikni cia
     nast pstw wywo anych ich brakiem;
  30) u ywanie szkodliwe - u ywanie substancji psychoaktywnej powoduj ce szkody
     somatyczne lub psychiczne, w czaj c upo ledzenie s dzenia lub
     dysfunkcyjne zachowanie, które mo e prowadzi  do niesprawno ci lub mie
     niepo dane nast pstwa dla zwi zków z innymi lud mi;
  31) u ywanie rodka odurzaj cego, substancji psychotropowej lub rodka
     zast pczego  wprowadzanie do organizmu cz owieka rodka odurzaj cego,
     substancji psychotropowej lub rodka zast pczego, niezale nie od drogi
     podania;
  32) wewn trzwspólnotowa dostawa  przemieszczenie rodków odurzaj cych lub
     substancji psychotropowych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
     terytorium pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej;
  33) wewn trzwspólnotowe nabycie  przemieszczenie rodków odurzaj cych lub
     substancji psychotropowych z terytorium pa stwa cz onkowskiego Unii
     Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  34) wprowadzanie do obrotu  udost pnienie osobom trzecim odp atnie lub
     nieodp atnie rodków odurzaj cych, substancji psychotropowych lub ich
     prekursorów;
  35) wytwarzanie  czynno ci, za pomoc  których mog  by  otrzymywane rodki
     odurzaj ce lub substancje psychotropowe albo ich prekursory, ich
     oczyszczanie, ekstrakcj  surowców i pó produktów oraz otrzymywanie soli
     tych rodków lub substancji;
  36) wywóz  ka de wyprowadzenie poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej
     rodków odurzaj cych lub substancji psychotropowych;
  37) ziele konopi  kwiatowe lub owocuj ce wierzcho ki konopi, z których nie
     usuni to ywicy, a w przypadku ro lin w stadium przed zawi zaniem wiechy 
     li cie i odygi konopi;
  38) ywica konopi ywic  i inne produkty konopi zawieraj ce delta-9-
     tetrahydrokannabinol lub inne aktywne biologicznie kannabinole.

                                   Rozdzia  2
       Podmioty realizuj ce zadania w zakresie przeciwdzia ania narkomanii

                                     Art. 5.
1. Zadania w zakresie przeciwdzia ania narkomanii realizuj  organy
  administracji rz dowej i jednostek samorz du terytorialnego w zakresie
  okre lonym w ustawie.
2. Zadania w zakresie przeciwdzia ania narkomanii s  realizowane, w zakresie
  okre lonym w ustawie, tak e przez:
   1) przedszkola, szko y i inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 2
     pkt 3-5 i 7-9 ustawy z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty (Dz. U.
     z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pó n. zm.)[4];
   2) szko y wy sze;
   3) zak ady opieki zdrowotnej i inne podmioty dzia aj ce w ochronie zdrowia;
   4) jednostki Wojska Polskiego, Policji i Stra y Granicznej;
   5) organy celne;
   6) jednostki organizacyjne S by Wi ziennej oraz zak ady poprawcze
     i schroniska dla nieletnich;

7) rodki pomocy spo ecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie i regionalne
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   7) o rodki pomocy spo ecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie i regionalne
     o rodki polityki spo ecznej;
   8) rodki masowego przekazu.
3. W realizacji zada , o których mowa w art. 2 ust. 1, mog  uczestniczy
  organizacje pozarz dowe i inne podmioty, których dzia alno  statutowa
  obejmuje zadania nale ce do sfery zada  publicznych w zakresie ochrony i
promocji zdrowia, pomocy spo ecznej, dzia alno ci charytatywnej, nauki,
  edukacji, o wiaty i wychowania, kultury fizycznej, porz dku i bezpiecze stwa
  publicznego lub przeciwdzia ania patologiom spo ecznym, promocji i
  organizacji wolontariatu, oraz samorz dy zawodów medycznych, rodziny osób
  uzale nionych, a tak e grupy samopomocy osób uzale nionych i ich rodzin.

                                     Art. 6.
1. Dzia alno  w zakresie przeciwdzia ania narkomanii prowadzi Krajowe Biuro do
  Spraw Przeciwdzia ania Narkomanii, zwane dalej "Biurem".
2. Biuro jest jednostk  bud etow  podleg  ministrowi w ciwemu do spraw
  zdrowia.
3. Do zada  Biura nale y:
   1) opracowywanie projektu Krajowego Programu Przeciwdzia ania Narkomanii
     oraz koordynowanie i monitorowanie jego wykonania, przy wspó pracy z
     innymi podmiotami w ciwymi do podejmowania dzia  wynikaj cych z tego
     programu;
   2) opracowywanie i przekazywanie ministrowi w ciwemu do spraw zdrowia
     raportu z realizacji Krajowego Programu Przeciwdzia ania Narkomanii,
     uwzgl dniaj cego informacje, o których mowa w art. 11 ust. 2, w terminie
     do dnia 30 czerwca ka dego roku;
   3) wykonywanie zada  w zakresie przeciwdzia ania narkomanii, polegaj cych na
     powierzaniu i wspieraniu wykonywania zada  publicznych, wraz z udzielaniem
     dotacji na finansowanie ich realizacji na podstawie pe nomocnictwa
     ministra w ciwego do spraw zdrowia;
   4) inicjowanie dzia  zmierzaj cych do ograniczania u ywania rodków
     odurzaj cych, substancji psychotropowych i rodków zast pczych;
   5) inicjowanie, wspieranie i prowadzenie analiz oraz bada  naukowych nad
     problematyk  narkomanii, w tym sporz dzanie oceny epidemiologicznej
     zagro  narkomani ;
   6) inicjowanie prac nad nowymi rozwi zaniami legislacyjnymi s cymi
     przeciwdzia aniu narkomanii;
   7) dokonywanie okresowych ocen programów profilaktycznych, leczniczych,
     rehabilitacyjnych i readaptacyjnych pod wzgl dem ich skuteczno ci w
     zakresie ograniczenia u ywania rodków odurzaj cych, substancji
     psychotropowych i rodków zast pczych;
   8) opracowywanie standardów w zakresie profilaktyki uzale nie  oraz leczenia
     i rehabilitacji osób uzale nionych;
   9) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie szkole  dla osób realizuj cych
     zadania w zakresie przeciwdzia ania narkomanii;
  10) udzielanie pomocy fachowej podmiotom realizuj cym zadania w zakresie
     przeciwdzia ania narkomanii, w tym jednostkom samorz du terytorialnego,
     oraz podmiotom prowadz cym dzia alno  o wiatowo-informacyjn , badawcz ,
     profilaktyczn , lecznicz , rehabilitacyjn  i reintegracyjn ;
  11) wspó praca z organizacjami mi dzynarodowymi prowadz cymi dzia alno  w
     zakresie przeciwdzia ania narkomanii i likwidacji szkód ni  wywo anych;
  12) prowadzenie krajowego systemu informacji o narkotykach oraz monitorowanie
     dzia  podejmowanych na rzecz przeciwdzia ania narkomanii na poziomie
     krajowym i mi dzynarodowym, w tym:
     a) zbieranie, gromadzenie, wymian  informacji i dokumentacji w zakresie
       przeciwdzia ania narkomanii, obj tych badaniami statystycznymi
       statystyki publicznej, oraz opracowywanie i przetwarzanie zebranych
       danych,
     b) prowadzenie i inicjowanie bada  dotycz cych problemów narkotyków i
       narkomanii oraz opracowywanie i udost pnianie ich wyników,
     c) gromadzenie, przechowywanie i udost pnianie baz danych dotycz cych
       narkotyków i narkomanii,
     d) formu owanie wniosków sprzyjaj cych kszta towaniu odpowiedniej do
       sytuacji strategii reagowania na problem narkomanii,
     e) koordynowanie dzia  ekspertów wojewódzkich, o których mowa w art. 9
       ust. 6,
     f) gromadzenie i udost pnianie publikacji na temat narkotyków i
       narkomanii,

g) pe nienie roli punktu obserwacyjnego (Focal Point) Europejskiego
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     g) pe nienie roli punktu obserwacyjnego (Focal Point) Europejskiego
       Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii,
     h) udzia  w pracach sprawozdawczych na rzecz organizacji mi dzynarodowych,
     i) wspó praca z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii
       oraz Europejsk  Sieci  Informacji o Narkotykach i Narkomanii (Reitox),
     j) opracowywanie i publikowanie corocznego raportu o stanie narkomanii w
       Polsce,
     k) bie ca ocena realizacji Krajowego Programu Przeciwdzia ania
       Narkomanii;
  13) podejmowanie dzia  interwencyjnych w sprawach skarg i wniosków
     dotycz cych problematyki przeciwdzia ania narkomanii, kierowanych do Biura
     lub do ministra w ciwego do spraw zdrowia;
  14) wykonywanie innych zada  w zakresie przeciwdzia ania narkomanii,
     zleconych przez ministra w ciwego do spraw zdrowia;
  15) obs uga techniczno-organizacyjna Rady do Spraw Przeciwdzia ania
     Narkomanii.
4. Biuro, wykonuj c zadania, o których mowa w ust. 3, wspó pracuje z organami
  administracji publicznej wykonuj cymi zadania, o których mowa w art. 2, oraz
  mo e tworzy  zespo y robocze.
5. Zadania, o których mowa w ust. 3 pkt 12, realizuje Centrum Informacji o
  Narkotykach i Narkomanii b ce komórk  organizacyjn  Biura.

                                     Art. 7.
1. Podstaw  do dzia  w zakresie przeciwdzia ania narkomanii stanowi Krajowy
  Program Przeciwdzia ania Narkomanii.
2. W Krajowym Programie Przeciwdzia ania Narkomanii, zwanym dalej "Krajowym
  Programem", okre la si  w szczególno ci: kierunki i rodzaje dzia  w
  zakresie przeciwdzia ania narkomanii, harmonogram przyj tych dzia , cele
  oraz sposoby ich osi gania oraz ministrów odpowiedzialnych za ich realizacj ,
  a tak e podmioty w ciwe do podejmowania okre lonych dzia .
3. Koszty realizacji zada  wynikaj cych z Krajowego Programu s  finansowane z
  bud etu pa stwa z cz ci, których dysponentami s  w ciwi ministrowie
  odpowiedzialni za realizacj  okre lonych dzia .
4. W Krajowym Programie okre la si  równie  kierunki dzia  przewidzianych do
  realizacji przez jednostki samorz du terytorialnego w zakresie
  przeciwdzia ania narkomanii.
5. Rada Ministrów okre la, w drodze rozporz dzenia, Krajowy Program,
  uwzgl dniaj c zagadnienia, o których mowa w ust. 2 i 4, oraz bior c pod uwag
  sytuacj  epidemiologiczn  w zakresie zagro  narkomani , a tak e strategi
  dzia  wynikaj cych z Europejskiego Planu Walki z Narkotykami.

                                     Art. 8.
1. Minister w ciwy do spraw zdrowia przedk ada Radzie Ministrów, w terminie
  do dnia 30 wrze nia ka dego roku, informacj  o realizacji dzia
  wynikaj cych z Krajowego Programu w roku poprzednim.
2. Rada Ministrów sk ada corocznie Sejmowi, w terminie do dnia 31 pa dziernika,
  informacj  o realizacji Krajowego Programu w roku poprzednim.

                                     Art. 9.
1. Organ wykonawczy samorz du województwa opracowuje projekt Wojewódzkiego
  Programu Przeciwdzia ania Narkomanii, zwanego dalej "Wojewódzkim Programem",
  uwzgl dniaj c kierunki i rodzaje dzia  okre lone w Krajowym Programie oraz
  zadania w zakresie okre lonym w art. 2 ust. 1 pkt 1-3. Wojewódzki Program
  stanowi cz  strategii wojewódzkiej w zakresie polityki spo ecznej.
2. Wojewódzki Program uchwala sejmik województwa.
3. Organ wykonawczy samorz du województwa:
   1) odpowiada za przygotowanie projektu Wojewódzkiego Programu i jego
     realizacj  oraz koordynacj ;
   2) udziela pomocy merytorycznej podmiotom realizuj cym zadania obj te
     Wojewódzkim Programem;
   3) wspó dzia a z innymi organami administracji publicznej w zakresie
     przeciwdzia ania narkomanii.
4. Wojewódzki Program jest realizowany przez jednostk  wskazan  w tym
  programie.
5. W celu realizacji zada , o których mowa w ust. 3 pkt 1, organ wykonawczy
  samorz du województwa mo e powo  pe nomocnika.
6. Organ wykonawczy samorz du województwa powo uje i odwo uje eksperta
  wojewódzkiego do spraw informacji o narkotykach i narkomanii.
7. Do zada eksperta wojewódzkiego do spraw informacji o narkotykach i

+



7. Do zada  eksperta wojewódzkiego do spraw informacji o narkotykach i
  narkomanii, realizowanych na terenie województwa ze rodków okre lonych w
  bud ecie samorz du województwa, nale :
   1) zbieranie, gromadzenie, wymiana informacji i dokumentacji w zakresie
     przeciwdzia ania narkomanii, obj tych badaniami statystycznymi statystyki
     publicznej, oraz opracowywanie i przetwarzanie zebranych danych;
   2) prowadzenie i inicjowanie bada  dotycz cych problemów narkotyków i
     narkomanii oraz opracowywanie i udost pnianie ich wyników;
   3) gromadzenie, przechowywanie i udost pnianie baz danych dotycz cych
     narkotyków i narkomanii;
   4) formu owanie wniosków sprzyjaj cych kszta towaniu adekwatnej do sytuacji
     strategii reagowania na problem narkomanii;
   5) gromadzenie i udost pnianie publikacji na temat narkotyków i narkomanii.

                                    Art. 10.
1. Przeciwdzia anie narkomanii nale y do zada  w asnych gminy, obejmuj cych:
   1) zwi kszanie dost pno ci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
     uzale nionych i osób zagro onych uzale nieniem;
   2) udzielanie rodzinom, w których wyst puj  problemy narkomanii, pomocy
     psychospo ecznej i prawnej;
   3) prowadzenie profilaktycznej dzia alno ci informacyjnej, edukacyjnej oraz
     szkoleniowej w zakresie rozwi zywania problemów narkomanii,
     w szczególno ci dla dzieci i m odzie y, w tym prowadzenie zaj  sportowo-
     rekreacyjnych dla uczniów, a tak e dzia  na rzecz do ywiania dzieci
     uczestnicz cych w pozalekcyjnych programach opieku czo-wychowawczych
     i socjoterapeutycznych;
   4) wspomaganie dzia  instytucji, organizacji pozarz dowych i osób
     fizycznych, s cych rozwi zywaniu problemów narkomanii;
   5) pomoc spo eczn  osobom uzale nionym i rodzinom osób uzale nionych
     dotkni tym ubóstwem i wykluczeniem spo ecznym i integrowanie ze
     \rodowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i
     kontraktu socjalnego.
2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w celu realizacji zada , o których mowa w
  ust. 1, opracowuje projekt Gminnego Programu Przeciwdzia ania Narkomanii,
  zwanego dalej "Gminnym Programem", uwzgl dniaj c zadania okre lone w art. 2
  ust. 1 pkt 1-3 oraz kierunki dzia  wynikaj ce z Krajowego Programu. Gminny
  Program stanowi cz  gminnej strategii rozwi zywania problemów spo ecznych.
3. Gminny Program uchwala rada gminy.
4. Gminny Program jest realizowany przez jednostk  wskazan  w tym programie.
5. W celu realizacji zada , o których mowa w ust. 1 pkt 5, wójt (burmistrz,
  prezydent miasta) mo e powo  pe nomocnika.

                                    Art. 11.
1. Organ wykonawczy samorz du województwa i gminy sporz dza raport z wykonania
  w danym roku Wojewódzkiego Programu i Gminnego Programu i efektów ich
  realizacji, który przedk ada odpowiednio sejmikowi województwa lub radzie
  gminy, w terminie do dnia 31 marca roku nast puj cego po roku, którego
  dotyczy raport.
2. Organ wykonawczy samorz du województwa i gminy sporz dza, na podstawie
  opracowanej przez Biuro ankiety, informacj  z realizacji dzia
  podejmowanych w danym roku, wynikaj cych z Wojewódzkiego i Gminnego Programu,
  i przesy a j  do Biura, w terminie do dnia 15 kwietnia roku nast puj cego po
  roku, którego dotyczy informacja.

                                    Art. 12.
1. Tworzy si  Rad  do Spraw Przeciwdzia ania Narkomanii, zwan  dalej "Rad ".
2. Rada dzia a przy Prezesie Rady Ministrów.
3. Rada jest organem koordynacyjno-doradczym w sprawach z zakresu
  przeciwdzia ania narkomanii.
4. Prezes Rady Ministrów okre li, w drodze zarz dzenia, statut Rady,
  uwzgl dniaj c szczegó owe warunki i tryb jej dzia ania, w tym sposób
  dzia ania zespo ów roboczych, o których mowa w art. 17.

                                    Art. 13.
1.Cz onków Rady powo uje i odwo uje Prezes Rady Ministrów.
2. W sk ad Rady wchodz :
   1) przewodnicz cy  sekretarz lub podsekretarz stanu w urz dzie obs uguj cym
     ministra w ciwego do spraw zdrowia;

2) zast pca przewodnicz cego sekretarz lub podsekretarz stanu w urz dzie
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   2) zast pca przewodnicz cego  sekretarz lub podsekretarz stanu w urz dzie
     obs uguj cym ministra w ciwego do spraw wewn trznych;
   3) sekretarz  Dyrektor Biura;
   4) cz onkowie  sekretarze lub podsekretarze stanu w urz dach obs uguj cych
     ministrów:
     a) Sprawiedliwo ci,
     b) w ciwego do spraw o wiaty i wychowania,
     c) Obrony Narodowej,
     d) w ciwego do spraw rolnictwa,
     e) w ciwego do spraw zabezpieczenia spo ecznego,
     f) w ciwego do spraw finansów publicznych  Szef S by Celnej,
     g) w ciwego do spraw zagranicznych,
     h) w ciwego do spraw nauki;
   5) cz onek  przedstawiciel strony samorz dowej w Komisji Wspólnej Rz du
     i Samorz du Terytorialnego, przez ni  wskazany.
3. Posiedzenia Rady zwo ywane s  co najmniej 2 razy w roku.

                                    Art. 14.
1. Prezes Rady Ministrów odwo uje cz onka Rady z powodu:
   1) z enia rezygnacji;
   2) nieuczestniczenia w pracach Rady;
   3) z enia wniosku o jego odwo anie przez podmiot, którego osoba ta jest
     przedstawicielem;
   4) skazania prawomocnym wyrokiem za umy lne przest pstwo albo umy lne
     przest pstwo skarbowe.
2. W przypadku odwo ania albo mierci cz onka Rady w ciwy podmiot przedstawia
  wniosek o powo anie innego przedstawiciela na cz onka Rady.

                                    Art. 15.
Do zada  Rady nale y w szczególno ci:
   1) monitorowanie i koordynowanie dzia  w zakresie realizacji polityki
     pa stwa w obszarze rodków odurzaj cych, substancji psychotropowych i
     prekursorów;
   2) wyst powanie do ministra w ciwego do spraw zdrowia w sprawach
     dotycz cych tworzenia, zmian i uzupe nie  do krajowych strategii i planów
     przeciwdzia ania problemom wywo ywanym przez obrót i u ywanie rodków
     odurzaj cych, substancji psychotropowych i prekursorów;
   3) monitorowanie informacji o realizacji krajowych strategii i planów
     dzia ania;
   4) monitorowanie realizacji Krajowego Programu;
   5) zalecanie rozwi za  organizacyjnych w zakresie dotycz cym
     przeciwdzia ania narkomanii;
   6) wspó dzia anie z podmiotami, o których mowa w art. 5, w zakresie
     problematyki dotycz cej dzia alno ci Rady.

                                    Art. 16.
1. Do udzia u w posiedzeniach Rady przewodnicz cy Rady mo e zaprasza
  specjalistów zajmuj cych si  problematyk  przeciwdzia ania narkomanii.
2. Rada wydaje opinie i przedstawia wnioski w formie uchwa  podejmowanych
  wi kszo ci  g osów.

                                    Art. 17.
W celu wykonywania zada  Rady, przewodnicz cy Rady mo e powo ywa  zespo y
robocze, w sk ad których wchodz  cz onkowie Rady lub inne osoby, w szczególno ci
specjali ci zajmuj cy si  problematyk  przeciwdzia ania narkomanii.

                                    Art. 18.
1. Za udzia  w pracach Rady cz onkom Rady nie przys uguje wynagrodzenie.
2. Cz onkom Rady przys uguje zwrot kosztów podró y na zasadach okre lonych w
  przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.

                                   Rozdzia  3
        Dzia alno  wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza

                                    Art. 19.
1. Dzia alno  wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza obejmuje:
   1) promocj  zdrowia psychicznego;
   2) promocj  zdrowego stylu ycia;

3) informowanie o szkodliwo ci rodków i substancji, których ywanie mo e
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   3) informowanie o szkodliwo ci rodków i substancji, których u ywanie mo e
     prowadzi  do narkomanii, oraz o narkomanii i jej skutkach;
   4) edukacj  psychologiczn  i spo eczn ;
   5) edukacj  prawn ;
   6) dzia ania interwencyjne.
2. Dzia alno , o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególno ci:
   1) wprowadzanie problematyki zapobiegania narkomanii do programów
     wychowawczych jednostek organizacyjnych systemu o wiaty;
   2) wprowadzanie problematyki zapobiegania narkomanii do programów
     przygotowania zawodowego osób zajmuj cych si  wychowaniem oraz
     profilaktyk  w szko ach i innych placówkach systemu o wiaty oraz w
     szko ach wy szych;
   3) wprowadzanie problematyki zapobiegania narkomanii do programów szkolenia
     nierzy zasadniczej s by wojskowej, kandydatów na nierzy zawodowych
     oraz nierzy zawodowych;
   4) prowadzenie dzia alno ci zapobiegawczej, w szczególno ci w rodowiskach
     zagro onych uzale nieniem;
   5) wspieranie dzia  ogólnokrajowych i lokalnych organizacji, o których
     mowa w art. 5 ust. 3, oraz innych inicjatyw spo ecznych;
   6) uwzgl dnianie problematyki zapobiegania narkomanii w dzia alno ci
     publicznej radiofonii i telewizji oraz innych rodków masowego przekazu;
   7) prowadzenie bada  naukowych nad problematyk  narkomanii.
3. Szczegó owe zadania z zakresu dzia alno ci wychowawczej, edukacyjnej,
  informacyjnej i zapobiegawczej okre la Krajowy Program.

                                    Art. 20.
1. Zabrania si  reklamy i promocji substancji psychotropowych lub rodków
  odurzaj cych.
2. Produkty lecznicze zawieraj ce substancje psychotropowe lub rodki
  odurzaj ce mog  by  reklamowane na zasadach okre lonych w ustawie z dnia 6
  wrze nia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.

                                    Art. 21.
1. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania uwzgl dni w podstawie
  programowej kszta cenia ogólnego problematyk  promocji zdrowia psychicznego
  i zdrowego stylu ycia, ze szczególnym uwzgl dnieniem zagadnie  dotycz cych
  zapobiegania narkomanii.
2. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania w porozumieniu z ministrem
  w ciwym do spraw zdrowia podejmie dzia ania na rzecz uwzgl dnienia
  problematyki promocji zdrowia psychicznego i zdrowego stylu ycia, w tym
  zagadnie  dotycz cych zapobiegania narkomanii w programach przygotowania
  zawodowego nauczycieli i osób zajmuj cych si  wychowaniem i nauczaniem dzieci
  i m odzie y w szko ach i innych placówkach systemu o wiaty.

                                    Art. 22.
1. Ministrowie w ciwi do spraw o wiaty i wychowania, zdrowia, kultury
  i ochrony dziedzictwa narodowego, rolnictwa, spraw wewn trznych,
  administracji publicznej, transportu, Minister Obrony Narodowej i Minister
  Sprawiedliwo ci, ka dy w zakresie swojego dzia ania, s  obowi zani rozwija  i
  popiera  dzia alno  edukacyjn  oraz zapobiegawcz  podejmowan  w celu
  informowania spo ecze stwa o szkodliwo ci narkomanii.
2. Organy wymienione w ust. 1 s  obowi zane prowadzi  dzia alno  wychowawcz ,
  edukacyjn , informacyjn  i zapobiegawcz  polegaj  na:
   1) promocji zdrowego stylu ycia;
   2) wspieraniu dzia  ogólnokrajowych i lokalnych organizacji, o których
     mowa w art. 5 ust. 3, oraz innych inicjatyw spo ecznych.
3. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania w porozumieniu z ministrem
  w ciwym do spraw zdrowia okre li, w drodze rozporz dzenia, formy
  dzia alno ci wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej w ród
  dzieci i m odzie y zagro onych uzale nieniem, maj c na wzgl dzie dobro dzieci
  i m odzie y.

                                    Art. 23.
1. Ministrowie w ciwi do spraw zdrowia, szkolnictwa wy szego, finansów
  publicznych, spraw wewn trznych, administracji publicznej, transportu, pracy,
  nauki i Minister Sprawiedliwo ci stwarzaj  warunki do prowadzenia bada
  naukowych nad problematyk  narkomanii oraz bada  statystycznych i
  epidemiologicznych.
2. Jednostki naukowe realizuj ce zadania w zakresie prowadzenia bada naukowych
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2. Jednostki naukowe realizuj ce zadania w zakresie prowadzenia bada  naukowych
  nad problematyk  narkomanii, je eli jest to niezb dne dla prowadzenia takich
  bada , mog  posiada , przechowywa  oraz dokonywa  zakupu rodków
  odurzaj cych, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów
  kategorii 1.
3. Jednostki naukowe, o których mowa w ust. 2, s  obowi zane:
   1) dokonywa  zakupu rodków odurzaj cych, substancji psychotropowych lub ich
     preparatów oraz prekursorów kategorii 1 w hurtowni farmaceutycznej na
     podstawie zapotrzebowania;
   2)  prowadzi  ewidencj  posiadanych rodków odurzaj cych, substancji
     psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów kategorii 1;
   3) przechowywa  posiadane rodki odurzaj ce, substancje psychotropowe lub
     ich preparaty oraz prekursory kategorii 1 w sposób zabezpieczaj cy przed
     kradzie  lub zniszczeniem.
4. Minister w ciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrami w ciwymi do
  spraw wewn trznych, nauki, finansów publicznych oraz szkolnictwa wy szego
  okre li, w drodze rozporz dzenia, sposób post powania w jednostkach
  naukowych, o których mowa w ust. 2, ze rodkami odurzaj cymi, substancjami
  psychotropowymi lub ich preparatami oraz prekursorami kategorii 1,
  uwzgl dniaj c konieczno  uniemo liwienia dost pu osób trzecich do tych
  rodków i substancji.

                                    Art. 24.
1. Ministrowie w ciwi do spraw zdrowia, o wiaty i wychowania, spraw
  wewn trznych, administracji publicznej, finansów publicznych, transportu,
  pracy oraz Minister Obrony Narodowej i Minister Sprawiedliwo ci zapewniaj
  przygotowanie niezb dnej liczby osób do realizacji zada , o których mowa w
  art. 2 ust. 1.
2. Jednostki organizacyjne administracji rz dowej, jednostki organizacyjne
  S by Wi ziennej, andarmerii Wojskowej oraz szkó  wy szych prowadz ce
  szkolenie osób, o których mowa w ust. 1, mog  posiada , przechowywa  oraz
  nabywa rodki odurzaj ce, substancje psychotropowe i ich preparaty oraz
  prekursory kategorii 1 w ilo ci niezb dnej do prowadzenia tego szkolenia.
3. Jednostki organizacyjne administracji rz dowej oraz andarmerii Wojskowej
  wykonuj ce czynno ci operacyjno-rozpoznawcze mog  wchodzi  w posiadanie
  rodków odurzaj cych, substancji psychotropowych i ich preparatów oraz
  prekursorów kategorii 1 w ilo ci niezb dnej do przeprowadzenia bada
  potwierdzaj cych pope nienie przest pstwa.
4. Jednostki naukowe lub inne podmioty prowadz ce badania z wykorzystaniem
  rodków odurzaj cych, substancji psychotropowych i ich preparatów oraz
  prekursorów kategorii 1 celem ich identyfikacji i potwierdzenia pope nienia
  przest pstwa mog  je posiada , przechowywa  oraz dokonywa  zakupu w ilo ci
  niezb dnej do przeprowadzenia tych bada .
5. Jednostki i podmioty, o których mowa w ust. 2-4, s  obowi zane:
   1) nabywa rodki odurzaj ce, substancje psychotropowe lub ich preparaty
     oraz prekursory kategorii 1 w hurtowni farmaceutycznej na podstawie
     zapotrzebowania;
   2)  prowadzi  ewidencj  posiadanych rodków odurzaj cych, substancji
     psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów kategorii 1;
   3) przechowywa  i u ywa  do celów szkoleniowych posiadane rodki odurzaj ce,
     substancje psychotropowe lub ich preparaty oraz prekursory kategorii 1 w
     sposób zabezpieczaj cy przed kradzie  lub zniszczeniem;
   4) niszczy rodki odurzaj ce, substancje psychotropowe lub ich preparaty
     oraz prekursory kategorii 1 w sposób uniemo liwiaj cy dost p osób
     nieupowa nionych do tych rodków i substancji.
6. Minister w ciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrami w ciwymi do
  spraw wewn trznych, finansów publicznych, szkolnictwa wy szego i Ministrem
  Sprawiedliwo ci okre li, w drodze rozporz dzenia, szczegó owy tryb oraz
  warunki nabywania i wchodzenia w posiadanie, przechowywania oraz u ywania do
  celów szkoleniowych rodków odurzaj cych, substancji psychotropowych lub ich
  preparatów oraz prekursorów kategorii 1 przez jednostki lub podmioty, o
  których mowa w ust. 2-4, a tak e warunki przechowywania rodków odurzaj cych,
  substancji psychotropowych, ich preparatów i prekursorów kategorii 1 oraz
  sposób ich niszczenia przez jednostki lub podmioty, o których mowa w ust. 2-
  4, uwzgl dniaj c zabezpieczenie tych substancji przed dost pem osób trzecich.

                                   Rozdzia  4
                      Post powanie z osobami uzale nionymi
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                                    Art. 25.
Podj cie leczenia, rehabilitacji lub reintegracji osób uzale nionych jest
dobrowolne, je eli przepisy ustawy nie stanowi  inaczej.

                                    Art. 26.
1. Leczenie osoby uzale nionej prowadzi zak ad opieki zdrowotnej lub lekarz
  wykonuj cy praktyk  lekarsk , w tym w ramach grupowej praktyki lekarskiej.
2. Rehabilitacj  osoby uzale nionej mog  prowadzi :
   1) lekarz posiadaj cy specjalizacj  w dziedzinie psychiatrii;
   2) osoba posiadaj ca certyfikat specjalisty terapii uzale nie .
3. W rehabilitacji osoby uzale nionej mo e uczestniczy  osoba posiadaj ca
  certyfikat instruktora terapii uzale nie .
4. Reintegracj  osób uzale nionych mog  prowadzi  centra integracji spo ecznej,
  tworzone na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym, oraz podmioty
  wymienione w ust. 1 i 2 oraz w art. 5 ust. 3.
5. Za wiadczenia, o których mowa w ust. 1-4, udzielane osobie uzale nionej
  niezale nie od jej miejsca zamieszkania w kraju, nie pobiera si  od tej osoby
  op at.

                                    Art. 27.
1. Certyfikaty, o których mowa w art. 26 ust. 2 i 3, s  wydawane osobom, które
  uko czy y szkolenie w dziedzinie uzale nienia, zgodne z programem wybieranym
  w drodze konkursu przeprowadzanego przez Biuro co najmniej raz w roku
  kalendarzowym.
2. Oferty konkursowe, sk adane do Biura, zawieraj  nast puj ce dane:
   1) imi  i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazw  (firm ),
     siedzib  i adres siedziby oferenta;
   2) form  organizacyjno-prawn  oferenta;
   3) numer wpisu oferenta do rejestru przedsi biorców, ewidencji dzia alno ci
     gospodarczej albo innego w ciwego rejestru;
   4) miejsce prowadzenia szkolenia;
   5) planowane terminy rozpocz cia i zako czenia szkolenia;
   6) program szkolenia.
3. Podmiot prowadz cy szkolenie jest obowi zany zapewnia :
   1) kadr  dydaktyczn  o kwalifikacjach odpowiednich dla w ciwego
     przeprowadzenia szkolenia;
   2) odpowiedni  do realizacji programu kszta cenia baz  dydaktyczn ;
   3) posiadanie wewn trznego systemu oceny jako ci kszta cenia,
     uwzgl dniaj cego narz dzia oceny jako ci kszta cenia oraz metody tej
     oceny.
4. Oferty rozpatruje komisja konkursowa wy oniona przez dyrektora Biura.
5. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, ko czy si  egzaminem organizowanym przez
  Biuro co najmniej dwa razy w roku.
6. Egzamin ko cowy sk ada si  z cz ci pisemnej i ustnej.
7. Certyfikat specjalisty terapii uzale nie  mo e otrzyma  osoba posiadaj ca
  wy sze wykszta cenie medyczne lub wy sze wykszta cenie w dziedzinie
  psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii, nauk o rodzinie lub
  teologii.
8. Certyfikat instruktora terapii uzale nie  mo e otrzyma  osoba posiadaj ca
  wykszta cenie co najmniej rednie.
9. Osoby, które uko czy y szkolenie, o którym mowa w ust. 1, i uzyska y
  certyfikat instruktora terapii uzale nie  oraz w terminie 3 lat od uko czenia
  tego szkolenia uzyska y tytu  magistra w dziedzinie maj cej zastosowanie w
  ochronie zdrowia lub uko czy y wy sz  szko  medyczn , mog  przyst pi  do
  egzaminu w zakresie specjalisty terapii uzale nie  bez konieczno ci
  uczestniczenia w szkoleniu.
10. Koszty szkolenia, o którym mowa w ust. 1, egzaminu oraz wydania certyfikatu
  ponosi uczestnik tego szkolenia.
11. Biuro prowadzi ewidencj  wydawanych certyfikatów.
12. Minister w ciwy do spraw zdrowia okre li, w drodze rozporz dzenia, tryb
  sk adania ofert, kryteria ich oceny oraz terminy post powania konkursowego, o
  którym mowa w ust. 1, uwzgl dniaj c konieczno  zapewnienia najwy szego
  poziomu szkolenia.
13. Minister w ciwy do spraw zdrowia okre li, w drodze rozporz dzenia:
   1) wymagania, jakie powinny spe nia  podmioty prowadz ce szkolenia w
     dziedzinie uzale nie ,
   2) ramowe programy szkole  w dziedzinie uzale nie ,

3) tryb i sposób przeprowadzania egzaminu,
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   3) tryb i sposób przeprowadzania egzaminu,
   4) sk ad komisji egzaminacyjnej przeprowadzaj cej egzamin,
   5) wzory certyfikatów: instruktora terapii uzale nie  i specjalisty terapii
     uzale nie
    uwzgl dniaj c konieczno  zapewnienia najwy szego poziomu szkolenia oraz
   jego rodzaj.

                                    Art. 28.
1. Osoba uzale niona mo e by  leczona przy zastosowaniu leczenia
  substytucyjnego.
2. Leczenie substytucyjne mo e prowadzi  zak ad opieki zdrowotnej po uzyskaniu
  zezwolenia wojewody, wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora Biura
  odno nie do spe niania wymaga  okre lonych w przepisach wydanych na podstawie
  ust. 7.
3. Zezwolenie na leczenie substytucyjne w zak adach opieki zdrowotnej dla osób
  pozbawionych wolno ci wydaje Dyrektor Generalny S by Wi ziennej po
  zasi gni ciu opinii dyrektora Biura.
4. Zezwolenie na leczenie substytucyjne mo e otrzyma  zak ad opieki zdrowotnej,
  który posiada:
   1) aptek  szpitaln  lub zawar  umow  z aptek  w zakresie zaopatrzenia w
     rodek substytucyjny;
   2) pomieszczenia przystosowane do:
     a) wydawania rodka substytucyjnego,
     b) prowadzenia terapii grupowej,
     c) pracy lekarza, terapeuty i pracownika socjalnego,
     d) pobierania próbek do analizy,
     e) przechowywania i przygotowania rodków substytucyjnych w sposób
       uniemo liwiaj cy dost p osób nieupowa nionych;
   3) odpowiednie warunki kadrowe zapewniaj ce realizacj  programu prowadzenia
     leczenia ambulatoryjnego dotycz ce w szczególno ci kierownika programu
     oraz przeszkolonych w zakresie realizowanego programu piel gniarek i
     pracowników pomocniczych.
5. Zezwolenia, o których mowa w ust. 2 i 3, s  wydawane w drodze decyzji
  administracyjnej.
6. Zezwolenie na leczenie substytucyjne cofa si , gdy zak ad opieki zdrowotnej
  przesta  spe nia  warunki stanowi ce podstaw  wydania zezwolenia.
7. Minister w ciwy do spraw zdrowia okre li, w drodze rozporz dzenia,
  szczegó owy tryb post powania przy leczeniu substytucyjnym oraz szczegó owe
  warunki, które powinien spe nia  zak ad opieki zdrowotnej prowadz cy leczenie
  substytucyjne, maj c na wzgl dzie dobro osób uzale nionych.

                                    Art. 29.
1. W zak adach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz jednostkach
  organizacyjnych S by Wi ziennej prowadzi si  leczenie, rehabilitacj  i
  reintegracj  osób uzale nionych umieszczonych w tych zak adach.
2. Minister Sprawiedliwo ci w porozumieniu z ministrem w ciwym do spraw
  zdrowia okre li, w drodze rozporz dzenia, szczegó owe warunki i tryb
  post powania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegracyjnego w stosunku do
  osób uzale nionych, umieszczonych w:
   1) zak adach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
   2)  jednostkach organizacyjnych S by Wi ziennej
    maj c na wzgl dzie dobro osób przebywaj cych w tych jednostkach.

                                    Art. 30.
1. Na wniosek przedstawiciela ustawowego, krewnych w linii prostej, rodze stwa
  lub faktycznego opiekuna albo z urz du s d rodzinny mo e skierowa
  niepe noletni  osob  uzale nion  na przymusowe leczenie i rehabilitacj .
2. Czasu przymusowego leczenia i rehabilitacji nie okre la si  z góry, nie mo e
  on by  jednak d szy ni  2 lata.
3. Je eli osoba uzale niona uko czy 18 lat, przed zako czeniem przymusowego
  leczenia lub rehabilitacji, s d rodzinny mo e je przed  na czas niezb dny
  do osi gni cia celu leczenia lub rehabilitacji, cznie nie d szy jednak
  ni  okre lony w ust. 2.
4. Post powanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy si  wed ug przepisów
  o post powaniu w sprawach nieletnich.

                                   Rozdzia  5
            Prekursory, rodki odurzaj ce i substancje psychotropowe
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                                    Art. 31.
1. rodki odurzaj ce dzieli si  na grupy w zale no ci od stopnia ryzyka
  powstania uzale nienia w przypadku u ywania ich w celach innych ni  medyczne
  oraz zakresu ich stosowania w celach medycznych.
2. Podzia rodków odurzaj cych na grupy I-N, II-N, III-N i IV-N okre la
  za cznik nr 1 do ustawy.

                                    Art. 32.
1. Substancje psychotropowe dzieli si  na grupy w zale no ci od stopnia ryzyka
  powstania uzale nienia w przypadku u ywania ich w celach innych ni  medyczne
  oraz zakresu ich stosowania w celach medycznych.
2. Podzia  substancji psychotropowych na grupy I-P, II-P, III-P i IV-P okre la
  za cznik nr 2 do ustawy.

                                    Art. 33.
1. rodki odurzaj ce grup I-N i II-N oraz substancje psychotropowe grup II-P,
  III-P i IV-P mog  by  u ywane wy cznie w celach medycznych, przemys owych
  lub prowadzenia bada .
2. Substancje psychotropowe grupy I-P mog  by  u ywane wy cznie w celu
  prowadzenia bada , a rodki odurzaj ce grupy IV-N wy cznie w celu
  prowadzenia bada  oraz w lecznictwie zwierz t  w zakresie wskazanym w
  za czniku nr 1 do ustawy.

                                    Art. 34.
1. rodki odurzaj ce, substancje psychotropowe lub ich preparaty oraz
  prekursory kategorii 1 mo e posiada  wy cznie przedsi biorca, jednostka
  organizacyjna lub osoba fizyczna uprawniona na podstawie przepisów ustawy,
  rozporz dzenia 273/2004 lub rozporz dzenia 111/2005.
2. Posiadane bez uprawnienia rodki odurzaj ce, substancje psychotropowe lub
  ich preparaty oraz prekursory kategorii 1 podlegaj  zabezpieczeniu przez
  organy cigania lub organy celne w trybie okre lonym w przepisach o
  post powaniu karnym.
3. W przypadku gdy nie zosta o wszcz te post powanie karne, o przepadku na
  rzecz Skarbu Pa stwa rodków odurzaj cych, substancji psychotropowych lub ich
  preparatów oraz prekursorów kategorii 1 orzeka s d na wniosek wojewódzkiego
  inspektora farmaceutycznego lub Naczelnego Inspektora Farmaceutycznego Wojska
  Polskiego.
4. W przypadku orzeczenia przez s d o przepadku na rzecz Skarbu Pa stwa rodków
  odurzaj cych, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów
  kategorii 1 podlegaj  one zniszczeniu.
5. Minister w ciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem
  Sprawiedliwo ci, ministrem w ciwym do spraw wewn trznych oraz ministrem
  w ciwym do spraw finansów publicznych okre li, w drodze rozporz dzenia,
  podmioty uprawnione do przechowywania oraz niszczenia rodków odurzaj cych,
  substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów kategorii 1, a
  tak e szczegó owy tryb i warunki ich przechowywania oraz niszczenia, maj c na
  wzgl dzie konieczno  zabezpieczenia tych rodków i substancji przed dost pem
  osób trzecich.

                                    Art. 35.
1. rodki odurzaj ce lub substancje psychotropowe b ce produktami leczniczymi
  mo e wytwarza , przetwarza  lub przerabia , z zastrze eniem ust. 4, wy cznie
  przedsi biorca posiadaj cy wydane na podstawie przepisów prawa
  farmaceutycznego zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych, po
  uzyskaniu zezwolenia G ównego Inspektora Farmaceutycznego okre laj cego
  rodki lub substancje, które mog  by  przedmiotem wytwarzania, przetwarzania
  lub przerobu.
2. rodki odurzaj ce lub substancje psychotropowe nieb ce produktami
  leczniczymi mo e wytwarza , przetwarza  lub przerabia  wy cznie
  przedsi biorca, po uzyskaniu zezwolenia G ównego Inspektora Farmaceutycznego,
  okre laj cego rodki lub substancje, które mog  by  przedmiotem wytwarzania,
  przetwarzania lub przerobu.
3. Prekursory kategorii 1 mo e wytwarza , przetwarza  lub przerabia , z
  zastrze eniem ust. 4, wy cznie przedsi biorca, który uzyska  zezwolenie
  G ównego Inspektora Farmaceutycznego okre laj ce prekursory kategorii 1,
  które mog  by  przedmiotem wytwarzania, przetwarzania lub przerobu.
4. rodki odurzaj ce grup I-N, II-N i IV-N, substancje psychotropowe grup I-P,

II-P, III-P i IV-P lub prekursory kategorii 1 mo e wytwarza , przetwarza lub
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  II-P, III-P i IV-P lub prekursory kategorii 1 mo e wytwarza , przetwarza  lub
  przerabia , w celu prowadzenia bada  naukowych, wy cznie jednostka naukowa,
  w zakresie swojej dzia alno ci statutowej, po uzyskaniu zezwolenia G ównego
  Inspektora Farmaceutycznego okre laj cego rodki lub substancje, które mog
  by  przedmiotem wytwarzania, przetwarzania lub przerobu.
5. Nie wymaga zezwolenia przerób rodków odurzaj cych, substancji
  psychotropowych i prekursorów, je eli jest dokonywany w aptece, na zasadach
  okre lonych w ustawie z dnia 6 wrze nia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.
6. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1-4 i 7, mog  by  wydane po stwierdzeniu
  przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, e przedsi biorca
  wyst puj cy o wydanie zezwolenia zapewnia warunki produkcji i obrotu
  zabezpieczaj ce przed u yciem rodków odurzaj cych, substancji
  psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 obj tych zezwoleniem przez osoby
  nieupowa nione lub w celach innych ni  okre lone w wydanym zezwoleniu.
7. rodki odurzaj ce grupy IV-N lub substancje psychotropowe grupy I-P mo e
  stosowa , w celu prowadzenia bada  naukowych, jednostka naukowa, w zakresie
  swojej dzia alno ci statutowej, po uzyskaniu zezwolenia G ównego Inspektora
  Farmaceutycznego, okre laj cego rodki lub substancje b ce przedmiotem
  zezwolenia.
8. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1-4 i 7, okre laj  dozwolon  wielko  i
  cel wytwarzania, przetwarzania, przerobu lub stosowania ka dego rodka
  odurzaj cego, substancji psychotropowej lub prekursora oraz termin wa no ci
  zezwolenia.
9. rodki odurzaj ce, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1, z
  zastrze eniem ust. 7, mo e stosowa , w celu prowadzenia bada  naukowych,
  wy cznie jednostka naukowa, w zakresie swojej dzia alno ci statutowej, po
  zg oszeniu tego faktu i uzyskaniu zezwolenia wojewódzkiego inspektora
  farmaceutycznego.
10. Minister w ciwy do spraw zdrowia okre li, w drodze rozporz dzenia,
  szczegó owe warunki i tryb wydawania oraz cofania zezwole , o których mowa w
  ust. 1-4, 7 i 9, a tak e wymagania, jakie musz  spe nia  podmioty posiadaj ce
  te zezwolenia, w szczególno ci w zakresie przechowywania rodków obj tych
  zezwoleniem oraz prowadzenia dokumentacji dotycz cej ich posiadania i obrotu
  nimi, a tak e tre  wniosku o wydanie tych zezwole  uwzgl dniaj c
  zapewnienie sprawno ci post powania.

                                    Art. 36.
1. Zbiór mleczka makowego i opium z maku oraz ziela lub ywicy konopi innych
  ni  w ókniste jest dozwolony wy cznie w celu prowadzenia bada  naukowych, po
  uzyskaniu zezwolenia G ównego Inspektora Farmaceutycznego.
2. Sporz dzanie wyci gów ze s omy makowej mo e odbywa  si  wy cznie u
  przedsi biorcy oraz w jednostce naukowej i Centralnym O rodku Badania Odmian
  Ro lin Uprawnych  w zakresie ich dzia alno ci statutowej, po uzyskaniu
  zezwolenia G ównego Inspektora Farmaceutycznego.
3. Minister w ciwy do spraw zdrowia okre li, w drodze rozporz dzenia, warunki
  i tryb wydawania i cofania zezwole , o których mowa w ust. 1 i 2, oraz tre
  wniosku o wydanie tych zezwole , uwzgl dniaj c zasad  poszanowania praw
  podmiotu ubiegaj cego si  o zezwolenie oraz zapewnienie sprawno ci
  post powania.

                                    Art. 37.
1. Przywóz, wywóz, wewn trzwspólnotowa dostawa lub wewn trzwspólnotowe nabycie
  rodków odurzaj cych lub substancji psychotropowych mog  by  dokonywane
  wy cznie przez przedsi biorców, o których mowa w art. 35 ust. 1 i 2 lub art.
  40 ust. 1 i 2.
2. Przywóz rodków odurzaj cych i substancji psychotropowych b cych
  produktami leczniczymi mo e by  dokonywany wy cznie przez przedsi biorców
  posiadaj cych zezwolenie, o którym mowa w art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 6
  wrze nia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, po uzyskaniu pozwolenia G ównego
  Inspektora Farmaceutycznego okre laj cego rodki lub substancje, które mog
  by  przedmiotem przywozu.
3. Przywóz lub wewn trzwspólnotowe nabycie rodków odurzaj cych lub substancji
  psychotropowych mo e nast pi  po uzyskaniu, dla ka dej przesy ki przywo onej
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
   1) pozwolenia na przywóz albo na wewn trzwspólnotowe nabycie, wydanego przez
     G ównego Inspektora Farmaceutycznego, oraz
   2) pozwolenia na wywóz albo na wewn trzwspólnotow  dostaw , wydanego przez
     w ciwe w adze kraju wywozu.
4. Wywóz lub wewn trzwspólnotowa dostawa rodków odurzaj cych lub substancji
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