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USTAWA 
.... 

z dnia 31 stycznia 1985 ł'. 

o zapobieganiu ' narkómanłl. 

Rozdział ' 1 

Przepisy ogólne, 

cyjnej, kulturalnej i naukowej, w celu uświadamiania 

5potec_z~ństwu .sz~odliwości narkomanii. ' 

. , 2. 'Minister Oświaty i Wychowania w porozumieniu 
z 'zainteresowanymi ministrami uwzględnia problematykę 
zapobiegania narkomanii w p,rogrdmach nauczania i w'{~ 
chowania w szkoTach wszystkich typów. 

Art; t. Organy państwowe ,są obowiązane . podejmo!. 
, vrac wszechś~Tonne działania zmierzające, do za'pobie

g dnja narkomanii i do tW9rzellli1 " warunków leczenia, 
rehabilitacji. readaptacji lub resocjalizacji osób uzależ

.: nionycli/.d środków odurzających i psychotropowych. 
,wspierac w tym zakresie działalność organizacji społeci
nYf?' kościoła i innych związkow wyznanrowych. 

Art. 5. 1. Ministrowie: Zdrowia i ' Opieki Społecznej, 
Oświaty i Wychowania, Nauki i S~kolnjctwa ' Wyzszego, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewr1ętrznych!kazdY w swoim 

. żakresie dzi f1 łania, oraz Polska Akademia Na'uk za-pew
Art •. 2. Zadania w zakresie 'zapobiegania narkomanii niają prowadzenie ' badań naukowych nad pr.obleniatyk" 

wykonujesip wszezególnośd przez: ' , niukomaniL 

I) dzidlalność wy~howawćzą i profilaktyczną, 2. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozu-
2) k9ntr olę nild srodkami> które mogą prowadzić do mieniu z zainteresowanymi . ministrami zapewnia syste-

narkomanii. matyczne prowadzenie badań rozmiarów narkomanii oraz 

3) leczenie, rehabilitację praz resocjalizację osób uza·· 
leżnior yeh. 

Art.i. Ministrowie: 'Zdrowia l Opieki Społecznej, 
Oświaty, i WYch()wania. Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Spr3wiedliwoScL Rolnictwa i Gcispodalki Zywnościowej 
oraz Spraw Wewnętrznych, kazdy ' w swoim zakresie 

t. działania , zapewniająksztalceni-e i dosk pnalenie niezbęd
nej liczby speCjalistów w dzietlzirtie zdpoh.iegct nia narkó

'.manii, a zwłaszcza w dzi il ł ćll noc'; ci profilaktycznej, leczni
<:!ej, rehabil i\:'m:yjnej. reilda ptacyjnej, resocjalizacyjnej 
oroz dictgnostyk.i lIzal e7nien. 

ibi'eranie i okresowe publikowalłie informacji o społecż
' no-medycznych skutkach nadużywania środków odurza
, jących, . psych6troijowych oraz , z.astępczych~ 

Art. 6. 1. Tworzy się Komisję do Spra~ Zapobie
gania Narkomanii, zwaną dalej "Komisją", jako organ 
opiniodawczo.-dorac!czy w sprawach z<.lpcibiegania narko
manii. 

2 .. Komisja działa '. pizy Radzie Ministrów~ 

3. Do zadań Komisji należy, opracowanie projektu 
programu zapobi.egania nark(llnanii. okresowa ocena wy

, konywania ustawy oraz podejmowanie własnych , inicj!ł
tyw zmierzilJących do zapobiegańfa ,narkomanii. 

Art., 4. 1. Ministrowie:' Oświ"lty .Wychowani:1. 
NaukI i Szkolnictwa Wyzszego, K il ltury i Sztuki, Mini- :' 4. Prezes, Rady Ministrów powołuje członków Ko-
stec-Członek · Rady ' Ministlów do ' Spraw f\lIor!7feżv, Prze- misji spośród przedst i:ł wkieli organów i in:;tytucji pan ... · 
woclniczący K()mil~tu do SprawRa.Q!a i , Telewizji "Pol- stwowych, organizaCji społecznych. kościoła i innych 
skie Radio i Teiewizja" oraz in\1e ' włil,;ciwe .organy ". związków 'wyznaniowych , oraz ' spośród 'przedstawicieli 

in'\tytuc ie podejmują d7.i ił łania ' w zakTesie f.Mwijailja ,. nauki. Przewodniczącego Komisji powołuje Sl(~ Spośf9d 
popierania , ióznOlodnycłl form działalności ' , informa- .. wiceprezesów ·Rady Ministrów; . " ' 

'-
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5. Komisja działa na podstawie statutu zatwierdzo. 
nego przez Prezesa Rady Ministrów. ' 

Art. 7. Programy zapobiegania narkomanii uchwala 
Rada Ministrów. 

Art. 8. 1. Tworzy się Fundusz Zapobiegania Narko
manii, zwąny . dalej "Funduszem". 

2. Srodki Funduszu przeznacza się· na działalność 
p~orilaktyczną, leczniczą. rehabilitacyjną, readaptacy jną, 
resocjalizac.yjną, tDwestycje i remonty kapitalne, na pra
ce naukowo-badawcze i , inne wydatki w zakresie zapo
biegania narkomanii. 

3. Dochodami Funduszu są: 

1) wpłaty z budżetu centralnego w wysokości do 1./. 
, 'wartości sprzeda:i!y napojów a'Ikoholowych w skali 

rocznej, 

2) dobrowolne , wpłaty, darowizny, zapisy oraz środki 
przekazywane przez fu~dacje, ' 

3) nawiązki oJ:Y:eczone przez sąd na moc;..y przepisów , 
ninie jszej ust.awy, ' ,< 

4) inne dochody \!stalone przez Radę Mlnistrów. 

4. Srodkami ' Funduszu dysponuje Minister :ldrowia 
Opieki Spqłecznej. 

5. Wysokość wpł 'J ty z budżetu, centralnegą, o któ
rej mowa w ust. 3 pkt 1, oraz szczegółowe zasady l tryb 
wykorzystywania Funduszu określ~ Rada Ministrów na 
podstil'!Vie ' programu zapobiegal!ia narkomanii. 

,6. W sprawach Funduszu nie :~normowanych w ni
niejszej ustawi«:> stosuje się przepiąy o gospodarowaniu 
funduszami celowymi, ' wydaI!e na , podstawie Prawa 
budżetowego. ~ , 

Art. 9. Użyte w ustawie określenia oZIl:aczają: 
- 1) narkomania - ,stałe lub okresowe przyjmowanie w 

celach niem,edycznych środków odurzających lub 
psychotropowych alb~środków zastępczych. , w wy. 
niku czego może powstać lub powstała zależność, 

_ 2) środek odurzający lub 'psychotropowy - każdą 
substancję pochodzęnia ndturaln.ego albo , syntety~z
nego. działającą na ' ośrodkowy ' układ nerwowy, 
umieszczoną w wykazie środków odurzających lub , 
w Wykazie środków psychotropowych, ustalonych 
przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. 

3) , środek zastępczy - substancję w każdym stanie fi-
<Ii 2,ycznym, stosowaną zamiast lub w takich samych 

celach niemedycznych jak środki odurzające lub 
psychotropowe. umieszczoną w wykazie trucizn lub 
środków szkodliwych! ustalonym przez _ Ministra 
Zdrowia i Opieki ·Społecznej na poostawie ' odręb
nych przepisów. 

~) .zależność od ' ś~odków odur:.zających lub, psychotro
powych - zespół zjawisk psychicznych,. a niekiedy 
tahe fizycznych, wynikających z działania tychśrod
ków na orgorizm ludzki. charakteryzujący się zmianą 
zach owania i inn ych reakcji psychófizycznych w 
określonym ś!odowisku oraz koniecznością , przyjmo
wania stdl«:> lub' oktesow0 tych ś rodków ·w Celu do
znania icb wpływu na psychikę aJl}o dla uniknięcia 
następ'3 t\ł wywołanych ich brakiem, 

'" , 

5) osoba uzależniona osobę, która w wyniku uży-

wania w celach medycznych albo nadużywania środ
kÓw odurzających lub psychotropowych znaj4uje się 
w stanie zależności . od tych środków " ' 

6) osoba zagroż'bna uzależnieniem - osobę, która 
okresowo używa ' środków odurzających lub psycho
tropowych albo śro<łk.ów zastępczych. 

1) mak - roślinę oz gatunku mak lekarski (.Papaver 
somnifertun L.), 'Zwan4 również makiem ogrodowym ' 
albo uprawnym. · lub roślinę z gatunku mak przy
kwiatkowy (Papaver bracteatum Lindł.), 

8) młeczko makowe - sok mleczny torebki (makówki) 
maku. ' 

9) opium -.,. stężały sok mleczny torebki (makówki) 
maku. 

tO) słoina makowa - torebkę (makówkę) maku bez ' na
lion wla~ oz ,łodygą lub poszczególne ith części, 

11) konopie - ; wszystkie , rośliny z rodzaju konopi 
(Cannabis), 

12) 

!3) 

14) 

)5) 

16) 

17) 

ziele konopi - kwiato~'e lub owocują~ wierzchołki 
konopi, z, których nie usunięto tywicy, 

tywica konopi - tywlcę I Inne produkty konopi 
zawlerając~ aktywne biologicznie ' ~ubstancje,\ 

uprawa maku lub konopi - pl/:mtację ,tych Iośl1n 

bez względu na powierzchnię uprawy, 

wyrób - czynności, za pomoctlk:tórych mogą ,być 
otrzymywane środki .odurzające lub psychotropowe, 
w tym równfi!t oczyt3C'zanie, ekstrakcję surowców 
l półproduktów. przetwarzanie jednych środków na 
Inne oraz otrzymywanie loli tych , śródkQw. 

, 'ł 

przerób .:..... otrzymywanie stałych lub ciekłych mie-
szanin środków odurzających· lub psychotropowych 
ora.z nadawanie tym Środkom postacI' uzywanej w 
lecznictwie, 

prepar,at - roztwór lub mieszaninę w każdym stanie 
fizycznym, zawierające Jedną lub więcej , subst~incjl 
od ur.zających , lub psychotropowych w postaci nie 

l podzielonęj albo Jedną łub więcej substancji odu-
rzających lub psychotropowych w postaci dawko-
wanej. . 

Rozdział 2 

Uprawa maku I kono})l. 

Art. 10. 1. Uprawa maku może byt prowadzona wy
łącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego ' j na; 
cele spożywcze, a uprawa konopi -'- na potrzeby prze-
m ysłuwł6kienniczego. " 

-i 
- 2. Uprawę maku I- konopi może prowadziĆ osoba 

fizyczna lub jednostka organizacyjna wyłącznie na pod
!'tawie zezwolenia właściwego terenowego organu admi
nistracji pa~stwowej stopnia po~stawQ,wego i urnowy 
kontraktacji zawartej . z uprawnioną jednostką gospodar
ki uspołecznionej, Chyba że przepisy ustawy stanowią 
inaczej. 

3. Słoma makowa uzysk i:lna 'z uprawy, o której mowa 
w ust. 1. ulega , wca,łośtl przekazaniu. uprawnionej jed
nostce gospodarki uspołecznionej na warunkacłl określo
nycb w umowie kontl'akt~c~i. 

" 

\ 
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4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do: 

1) upra~ makiJ i konopi prowadzonych pi.'zez instytu
ty naukowo-badawcze" szkoły wyższe, ogrody bota-

" niczne , przedsiębiOlstwa nasiennictwa ~ollliczego ł 
ogrodniczego 'oraz Centralpy Ośrodek Badania Od
mian ' Roślin Uprawnych- w zakresie .ichdziałal

ności statutClwej" . 

2) upraw mll ku prowadzonych przez rolnikówindywi-
/' dualnych ,nacele spożywcze na gruntachprzyziJ,gro

dowych; na powierzchni nie przekraczającej 20 m 2, 

pod warunkiem uzyskania zezwoleńia właściwego " 
terenqwego organu administracji paiistwowej stopnia 
podstawowego oraz złożenia w tym organie zObowią
zania do przekazania odpłatnie słomy makowej P0-
chodzącej z tak~eJ ~prawy~ ,uprawnionej "Jednostce 
gospodarki uspołecznionej lub jej zniszczenia na za
s,adach ok reślonych w · drodze rozporządzenia przez 
Radę Ministrów, 

5. W o jewÓdzka rada narodowamQże wprowadzić na 
terenie swo jej właściwości lub jego części na czas o,zna
czonY z a ka~ upraw maku. o których mowa ., w . ust. 4 
pkt 2, w wypadku gdyby stanowiły one szczególne za· 
grożeńie nmkomanią dla określonego środowiska. 

, 6, Przepisy ust 4 pkt 2 i us t. 5 zachowują moc do 
dnia 31 grudnia ] 990' L, o ile Rada MiQiśtrów, w dro
dze rozporządzeni a, nie ' określi wczesmeJszegó terminu 
utraty moc y ' obowiążującej tych przepisów. 

" Art. 11. Uprawy maku i' k onopi iHowad~dne wbrew 
warunkom określonym wart ,ID oraz słoma mako'wa ' Po
siadan a ,Ą' brew przepisom ustaw y ulegają z' mocy prawa 

. zniszczeniu lub , przejęciu n il rzecz Skarbu Państwa be~ 
odszkodowania,' w t rybie przepisów o postępowaniu egze
kuc~jnym' w ad ministracji. 

Art: 12. 1. Rada Ministrów, w drodze rozporządze
'nia, określ a : ' 

.1) tryb wykonywania nadzoru ' nad uprawami maku 
, i konopi, 

' Rozdział 3 . 

Srodkl odurzające f psychotropowe. , , 

Art. 13. 1.>' Srodki odurz.ające i psychotropowe dzieli 
się na grupy w za,leżności od ich Szkodliwości dlJ!. zdrO
wia oraz zakresu kontroli. 

2. Si'odki odurzające i psychotropowe mogą być ' uży
wane wyłącznie w celach ml:ldycznych (leczniczych, dia
gnostycznych), przemysłowych i n,a'ukowych. 

~. Środki odurzające i psychotropowe mogą pqsia
dać wyłącznie jednostki organizacyjne i· osobyfizyczhe 
do tego uprawnione. 

4. Sroctki odurza'jącel ' psych~tropow~ posiad'ane bez: ' 
uprawnienia ulegają z mocy prawa zniszczeniu lub prze
jęCiu na rzecz Skarbu Parlstwa bez odszkodowania w · 
trybie, o którym mowa wart. 11. 

Art. 14. ' Przepisy dotyczące ' środków odl,lrzających 
psychotropowych stosuje , się także do . preparatów, 

chyba że' przepisy wydane 9a podstawie' ,nin'iejszej ' us ta-
wy stanowią inaczej. ' . 

Art. 15. l. Produkcja środków odurzających I , psy
chotropowych odbywa się wylącznie n:iI podstawie że· 
zwolenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, określa
jącego warunki produkcji I środki, które mogą b yć przed-
miotem produkcji. ' 

\ 

2. Nie wymaga zezwolenia przerób środków odurza-
jących lub psychotropQwych, 'jeżeli jest. dokonywaI:lY w 
aptekach . 

3. Przedsiębiorstwa i .inne jednostki organizacyjne 
uprawnione do produkcji środków ' odl;rzający& lub , ,psy: 
chotropowych oraz jednostki uprawnione do obrotu hur
towego tymi środkami są obowiązć1ne uzgadniać w ter
minie do' dnia 31 .marca każdego roku z , Ministrem Zdro
wia i Opieki. Społecznej wielkość ' potrzeb i, wysokość 
produkcji tych . środków oraz stan ich zapasów na cele" 
'lecznicze i naukowe - na rok następny. 

2) szczegółowe zasady niszczenia upraw !Jlak\l t ~onopl 
oraz , słomy m il kowejlub przejęcia. jej .' na rzecz 
Skarhu Państwa - w wypadkach, o których mowa 
wart: tl. 

4. Przedsiębiorstwa I inne jednostki organizacyjne, 
o których mowa w ust. 3, są obowiązane do składania 
sprawozdań dotyczących , ich działalności' Vi przedmiocie 

.. " środków odurzających I psychotropowych według iaś,ad ' 
,2. Rada Ministrów" w drodze ' r:ozpoTządzenia, może ' " . 

określonych przez Ministra Zdrowi~ i Opieki . SP. ołecznej. 
rozciągnąć przepisy dotyczące UprilW maku i konopl na . 
inne rośliny, kt?re zawierają substancje odurzające lub 
psychotropdwe, . 

3. Minister Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej w 
porozumieniu z zainteresowanymi' ministrami, w drodże 
rozporząd7.e n,ia, określa: ' 

1) szczegółowe zasady wydawania ' zezwoleń na prowa
dżenie upr i1w maku i konopi. o których mowa w 
'art. 10 ust: 2, oraz uprilw ' maku, o których ' mowa 
w ' art. 10 liSt. 4 pkt 2, , 

2) wielkość powierzchni przeznaczanej , corocznie pod 
uprawy maku i konopLo których mowa wart 10 
usL 2, oraz rejonizację tych upraw, ' 

3) jednostki gospodarki qspolecznionej uprawmone do 
zilwierania umów .'kontraktacji. o których mowa w 
art. 10 ust. 2, , ora2. jędnostki gospodarki uspołecz

ni~nej uprawnione do óbrotu słomą , makow'ą" a także 
sposób zagospodarowania lub zniszczenia słomy ma· 
kowej nie zuzytej na cele przemysłow4ł. 

Art. 16. ' 1. Zbiór ~Ieczka makowego i opium z maku 
oraz ziela konopi i żywicy konopi jest dozwolony, wy
łącznie w celach naukowych na podstawie.- zezwolenia 
Ministra' Zdrowia i Opieki Społecznej. . 

2. Sporządzanie wyciągów ze słomy makowej może 
się odbywilć wyłącznie w zakładach pn:emysru fanna~ 

ceutyqnego, posiadających zezVfolenie Ministra Zdrowia 
i Opieki Społecznej na produkcję środków odurzających; 
oraz w instytutach naukowo-badawczych i w ' szkołach 

, wyższych - w ,zakres,te ich . dzialalnościstatutowej . . 

. Art. 17, 1. Przywóz, z zagranicy środków odurzają-

, ,eych i psychotropowych oraz ich wywóz za granicę może 
' być dokonywany wyłącznie przez jednostki organiza- " 
cyjne, , określone przez Ministra Handł-u Z~graniczilego w 
uzgodpieniuz Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej. 

2. 'Przywóz :i ,zagraniCy środków odurzających f./psy'-
chotropowych może nastąpić po uzyskanIU dla kaidel. 

, 

.~ , 
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przesyłki wwożonej do kraju zezwolenia !ld przywoz, 
wydanego przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, 

oraz zezwolenia na wywóz, wydanego przez właściwe 

władze krajuwywozgcego. 

3. Wywóz . za granicę ~rodków odurzających i psy
chotropowych może nastąpie po uzyskaniu dl" każdej 

przesyłki wywożonej z '.kraju zezwolenia na wywóz, wv
danego przez Ministra Zdrowia i Opie ki Społecznej, oral 
zezwolenia na przywóz, wydanego ' przez właściwe wladze 
kraju przywożącego. 

4. Zezwolenie na wywóz okreś lone w ust. 2 3 do-
łącza się do prz,esyłki. 

5. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej może ze" 
zwolić na przywóz lub wywóz niektórych środków odu
rzającycb i psychotropowych lub grup tych środków. 

, a także' niektórych . preparatów, bez zachowani ,) warun
ków, o których mowa w ust. 2 i 3. 

, '6. Przepisu ust . l nie stosuje się dQ przywozu i 'Iv y
w~zu. na' potrzeby odbiorców indywid,ualnych. preparatów 
uwierających ~rodki odurzające lllb ps ychotropowe, je
żeli zostały ob jęte zeżwoleniem, o którym mow.a. w ust. 5. 

. ,/ . 
7. Przywóz z zagranicy i wywóz za granicę słomy 

.. makowej może byc do konywany wyłącznie przez jed
nostki. o których mowa w ust. 1. po uzyskani l! zezwcileń 
przewidzianych w ust. 2i 3. 

8. Tranzyt środków odurzających i psychotropowych 
jest dozwolony na podst~wie zezw olenia na wywóz, wy
danego przez wła ściwe władze kra ju w ywozącego. chyba 
te przepisy wydane ' na podstawie . niniejszej ustawy 
t.tanowią in acz e j. . 

Art. 18. 1. Obrót hurtowy śrqdkami odurzającymi 

psychotropowymi może .. być prowadzony przez uspo
łecznione ' jednostki organizacyjne wyłącznie ·na podsta
wie zezwolenia Ministra Zdrowia i Opieki Społ ecznej. 

2. Obrót detaliczny środkami odurzając'ymi i psycho
tropowymi prowadzą apteki. 

Art. 19. 1. Środki odurzające i psychotropowe są 
wydawane przez apteki na podstawie: ./ 

1) recept. z' wtórnikiem; recepty są drukami ' ścisłego za
rachowania, 

2) zapotrzebowa:'l uprawnion ych jednoste j{ organizacyj~ 
nych. 

2. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej może ze
zwolić na wydawanie niektórych środków odurzających 

i psychotropowych lub preparntów na pcdstawie recepty 
. lekarskiej bez wtórnika, a pewnych pr~paratów tak że 

bez recepty lekal·skiej . 

Art. 20. 1. Minis ter Zdrowia i Opieki Społecznej 

sprawuje zwie rzchni nadzór nad produkcją, przechowy
waniemc oraz obrotem . środkami odurzającymi i psycho
tropowymi : w razie ' stosow ania tych środków w leCZ
nictwie zwierzą t, Minister Zd rowia i Opieki Społecznej 

sprawuje ten nadzor w porozumieniu z Ministrem Role 
nictwa i Gospod arki Zywnościowej. 

. 2., Bezpośredni nadzór nad produkcją. przechow-ywa- . 
niem i obrotem środkami odurzającymi i psychotropo..; 
wyroi sprawują terenowe organy administracji państwo

:wej o właściwości szczególnej stopnia wojewódzkiego. 

3. Ministrowie: Obrony Narodowej, Spraw. We
wIlf:trznych i Komunikacji sprawują nadzór nad 'przeTO
be,m, przechowywaniem, obrotem oraz wielkością zapa
sów środków odurzających i psychotropowych w podle-
9łych im jednostkach organizacyjnych . 

Art. 21. Minister Zdrowiil i Opieki . Społecznej. W 

drodze rozporządzenia, określa : 

l) wyk az środków odurzających i wykaz środkó~ psy
chotropowych, o których mowa wart. 9 pkt '2, OIilZ 
podział tych środków na grupy""" zależności od ich 

. szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu kontroli. zę 

wskazaniem tych środków. które z uwagi na swój 
skład stw ilf1:ają tylko nikle. ryzyko powstania za. 
leżności w trakcie ich stosowania i z których' nie 
mogą w prost y sposób zostać odzyskane zawarte 
w nich substdncje uzależni ające. 

2) szczegółowe zasady wyrobu i przerobu, przyw ozu 
z . zagranicy i wywozu za granic ę, tranzytu, ol)rotu 
hurtowego i detalicznego, przechowywania oraz po
siadania i stosowimia sror:lków odurzających i psy
chotropowych, 

3) w porozumipniu z Ministrem AdministJ acji i , Gospo
darki Przes trzen ne j szczególowe zasady i tryb wy
konywania nddzoru, o · któ"rym 'mowa wart. 20 ·ust. 2. 

Rozdział 4 

Postępowanie · w stosunku do osób zagrożonych 

uzaJei,nleniem oraz uzależnionych. 

Art. 22. 1. Minister Oświaty i Wychowania spra
wuje opiekę profilaktyczną i, wychowawczą nad mło-

dzieżą zagrożoną uzal eżnieniem. . 

2. Mini s ter _Oświ aty i Wychowania w 'porozumieA1iu 
z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej, w drodze roz
porządzenia, określa - w ramach systemu oświaty i wy
chowania - odrębne formy działainości . profilaktyczno
-wychowawczej ula mlodzieży zagrożonej llzaJeznieniem. 

3. Przepis ·ust. 1 stosuje się odpowiednio do mini
'strów nadzoru-jących szkoły wyższe oraz' d~ Ministra
-Członka Rady Ministrów do Spraw Młodzieży. 

Art. 23. 1. Leczenie: rehabilitację' oraz readaptację 
osób uzależniorrych prowadzą zakłady . (placówki) spo
łeczne słuiby zdrqwia; współdziała jćl one także w res~

cjalizacji tych osób. 

2. Rehabilitację oraz readaptację osób uzęleżnionych 
mogą prow iHlzit również organizacje społeczne, kościół 

i inne związki . wyznaniowe oraz \ osoby fizyczne - na 
podstawie zezwol enia MlIlistra Zdrowia i Opieki Spo
łecznej . ' 

3. Poddanie się leczeniu. rehabilitacji oraz readap
tacji jest dobrowolne; wyjątki od , tej zasady określa 
ustawa. 

4. Swiadczenia lecznicze, rehabilitacyjne i readapta
cyjne zakładów społecznych ~użby zdrowia są bezpłatne . 

5. Wojewodowie i prezydenci miasta stołecznego 

Warszawy. miasta Łodzi I miasta Krakowa organizują 
litosownie do . potrze\ zakłady (placówki) leczniczp i re

. habllitacyjno-readaptaty jne dla osób uzależnionych. 
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6, Minister 'Zdrowia i Opieki Społecznej, w drodze 
rózporządzenia, określa: 

l) organizaćjp" zasady funkcjonow~,nia i rodzaje . placó
wek leczniczych i rehabiIitacyjno-readaptacyjnych 
dla osób uzależnionych, 

' 2) szczegółowe zasady vtydawania zezwoleń, o których 
mowa w ust. 2. 

'7. Ministe r Zdrowia i Opieki Społecznej ustala za· 
sady organizacji badań la boratoryjnych w celu wykrycia 

. środków odurzających i psychotropowych. 

8. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Mini
strami Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Oświaty i Wy
chowania, w drodze rozporządzenia, określa szczegółowe 
zasady I tryb postępowania w przedmioCie leczenia , re
habilitacji i resocjalizacji w stosunku do o'sób uzależ- , 
rtionych: 

l) umieszczonych w zakładach poprawczych, 

2) umieszczonych w zakładach karnych, aresztach śled
czych i ' ośrodkach przystosowania społecznego. 

Art. 24. 1. Organy administracji pali.stwowej są obo- • 
wiązane udzielać ni ezbędnej pomocy ' osobom uzależnio
nym, jeż,eli tego wymaga ich sytuacja życiowa. 

2. Pomoc, o której mowa w ust. L polega w szczegól
ności na ułatwie:r-iu zatrudnienia, zapewnieniu czasowe
go ,zakwaterowania lub 'pobytu w domach pomocy spo- ' 
łecznej o'raz świadczeniflch materialnych na rzecz osoby 
uzależnionej lub jej todziny. 

3: Rada Ministrów, w drcdze rozporządzenia, 'może 
określać szczegółowe zasady 'udzielania pomocy, o kt!.'>

, ręj mowa w ust. 1. 

' Art. 25. 1. ' Na wniosek przedstawiciela ustawowe
go, krewnych w linii prostej lub rodzeństwa albo po
radni wychowawczo-z1\wodowej sąd rodzinny może 
skierować osobę uzależnioną, która nie ukończyła 18 la t, 
dla jej- dobra, na leczenie 'przyntusowe i rehabilitację. 

,2. Czasu . leczenia prźymusowego i rehabilitacji pie 
określa. się z góry; nie ,może on byĆ jednak dłt:Ższy niż 

'l lata. ' 

3. Jeżeli osoba uzależniona ukońt:zy 18 lat przed za
kończeniem leczenia przYmusowego .i rehabilitacji, sąrl 

rodzinny może _ je przedłużyć na czas niezbędny dła 

osiągnięcia celu lecz.enia i rehabilitacji, nie dłuzszy jed
nak niż określ0n-y w ust. 2, 

- , 
4. Postępowanie w sprawach, o których mowa, w 

\1St. 1, toczy się według przepisów o postępowaniu w 
. sprawach nieletnich. 

Rozdział 5 

Przepisy karne. 
/ 

Art. 26. t. Kto wbrew przepisom ustawy uprawia 
mak lub konopie, 

podlega karze 'pożbnwienia wolności do lat 2, ,ogra
niczepia wolności al bo grzywny. 

2.. Tej silmej karze podlega. kto wbrew . przepisom 
. ustawy zbiera mleczko makowe, opium, słomę makową, 
zywicę lub ziele konopi. 

~. Za zabór w celu przywłaszczenia mleczka mako· 
wego, słomy makowej :.lIbo środków odurzających lub 
ps:ychotropowych sprawca , podlega odpowiedzialności 
karr)ej jak za przestępstwo. niezależnie od wartQści 
przedmiotu zab() ru. 

Art. 27. 1. Kto wbrew przepisom ustawy wyrabia 
środki odurzające l.ub' psychotropowe , albo przeracia 
ml~czko makowe. słomę makową. środki odurzające lub 
psychotropowe, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 • 

2. Jeżeli przedmiotem, czynu. o ktprym mowa vi 
ust. I, jest znaczna ilość mleczkamaltowego, słomy ma
kowej. środków odurzCljących lub psychotropowych albd, 
czyn został ,pope lnj,)ny w celu osią~niEicia korzyści ma
jątkowejlub osobistej, sprawca, 

podlega. karze pozbawienia l\'olności dQ lat • 
grzywny. 

Art. 28., Kto wyrabia, przechowuje, zbywa lub na-, 
bywa przyrządy , których właściwości wskazują na to:,' 
że służą one lub są przeznaczone do niedozwoJ.onegą 
wyrobu lub przerobu środków odurzających lub psycho
tropowych, albo , kto przyst<)sowuje do wyrobu tych środ
kó.w naczynia i przyrządy, choćby były wytworzone w 
innym celu. 

podlega brze pozbaowienia wolnoś ci do lat 2. ogra
niczeni ~ wo]nościalbo grzywny. 

Art. 29.1 1. Kto wbrew, przepisom ustawy przywozI 
z zagranicy lub wywoz) 'za ' granicę albo przewozi W. 
tranzyc-ie środk i odurzające lub psychotropowe. 

podlega karze pozbawienia wolności do lat • 
i grzywny. 

2. W wypadku mniejszej wagi "sprawca 
,podlega ka rze pozba wienia wolności do roku, og ra
niczeni a wolności albo. grzywny. 

i Jeżeli przedmiotem c;zynu: o którym mowa' w 
ust. l, jest znaczna ilość środków odurzających lub psy. 
chotropowych nl bo czyn został ' popełniony w celu osiąg: 
nięcia korzyści majątkowej lub osobi~tej, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie, 
krótszy od lat 3 i grzywny,. 

Art. 30. L Kto wbrew przepisom ustawy . wprowa
dza do obrotu mleczko makowe lub słomę makową albo 
środki odurzające lub psychotropowe, ' 

podlega karze pozbawienie- ,wolności do lat ~ 

grzywny. 

2. W wypadku mnie jszej wagi, sprawca 
podlega karze. pozbawienia wolności, ograniczenia 
wolno<;ci albo grzywny. 

3. Jeżeii przedmiotem czynu, o k~órym mowa w 
ust. 1. jest znaczna ilość artykułów, sprawCa 

podlega karze pozbawienia wolnQści od roku 
do . lat 10 ' grzywny. 

Art. 31., Kto nie h~rląc do lego uprawniony, 'wb reW' 
prze~isom ustawy udz~cla innej osobie środka odurza
jące~o, lub psychotropowego albo nakłania do zażywania 
takiego środka. 

podlega kdfze pozbawienia wolności do lat .la 
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Art. 32. 1. Kto w celu osiągnięcia korzyś ci majątko~' 

. wej lub osobistej udzie la innej osobie środka odurza ją" 
cego lub psychotropowego, ułatwia zażyw a nie · albo na
kłania do zażywania t~kiego środka, 

podlegal}a fze pozba wienia woln ości od roku do 
lat 10. 

2 . . W wypadku mnie jszej wagi sprawca 

podlega karze pozba w·ienia wol?ości do lat 2. 

Art. 33. 1. W razie skazania za przestępstwo okre
Ślone wart. 26-32 orzeka się przepadek artykuł<l sta
nowiącego przed mi ot przestępstwa, 11 także- ' przepad ek 
p rzedm iotów i narzędzi, które służyły lub były przezna
czone do jego pope lnienia , choćby nie były Własnością 

sprawcy. chyba że stanowią mienie społeczne. 

2. W razie sk azania za przestępstwo okręślone w 
" a rt. 26- 32 sąd może orze.c na cel e zapobiegania narko

ma nii n 1l wi ązkę w wysokości od S 000 zł do 20000 zł. 

Art. 34. 1. ·W razie skaz:m1a osoby uza le żnione j za 
przes tę pstwo p070stające w związku z używa ni em środ

ków odurzających lub psychotropowych na k a rę pozba
wi enia wolności, które j wykonanie warunkowo zawie
szon o, sąd zobow i ązuje skaza nego do podtl<lnia si ę lecze
ni u j re habilitacji , w odpow iedn im za k ł1l dz ie leclniczym 
I rehabilitacy jno-reada ptac yjn y:n i odda je go pod dozór 
wyzni1czonej osoty. inst ytucj i lub organ1zacji społecznej. 

2. Sad moze , na wnlOsek osoby, insty tucji lub o rga
nizacj i spol ecznej sprawu j ącej dozór nad skazan ym, 
(l któ rym mowa w liSt. t. a t a k ~e na wniosek zakładu 
prowadząc E"go leczenie i re h a bilitację , zarządzić wyko
nanie zawieszonej kary pozbawienia wolności, jeżeli ska 
zan y w okresie próby uch y la się .od obowiązku leczenia 
albo dopuszczćl si ę rażącego naruszania regulaminu za

· kładu leczniczego. 

3. W razie skazania osoby uzależnionej, w warun
kach określonych w \lst. 1. na karę ' pozbawienia wol
nosci bez warL1nkowego zawieszenia je] wykonania, sąd 
może orzec umieszczenie sprawcy przed wykonaniem 
kary w odpowiednim zakładzie. leczniczym. ' 

4; Czasu pobytu w zakładzie leczniczym nie okreś la · 
się z' góry, nie 'może on być jednak dłuższy niż · 2 lata; 
o , zwolnieniu z .zakładu rozstrzyga sąd na podstawie wy~' 
Dików leczenia~ Jeżeli skazany nie pOddaje się leczeniU 
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albo dopuszcza 5.ię rażącego .· naruszania regulaminu · za
kładu leczniczego, zwolnienie może nastąpić także na 
wniosek zakładu prowadzącego· leczenie. 

5. Sąd rozstrzyga po zakooczeniu leczenia, czy orze~ 
czoną karę pozbawienia wolności należy wy~onać. 

6. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozu
miBniu z ' Ministrem Spra wied li wości, w drodze rozpo'
rządzenia, określi szczegółowe . zasady i tryb postępo~ 

wania w. . przedmiocie leczenia osób uzależnionych, Ci któ
rych mowa w ust. 1-3. 

"R ozd zia ł 6 

Zmiany w przepisach obowlclzujących oraz przepisy, 
przejściowe I końcowe. 

Art.. 35. W ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. o świad
czeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w ra
zie choroby i macierzyllstwa (Dz. U. z 198~ r. Nr 3()., 
p~z. 143) wart. 5 w ust. :2 w pk t 2 dodaje się na korlcu 
wyrazy : "albo zależności od środków od urzających · lub 
psychot ropow ych" . 

Art. 36. 1: Obrót na podstawie umów kontraktacji 
słomą makową ze zbi orów z roku 1984 prowadzi się na 
zasadach okre51 onyc h w prze pisac h dotychczasowych. 

2. Do upraw maku . i konopi. na k tóre zawarte ZOl

stały umowy kontrakt:JCji przed dn iem wejścia w życie 
niniejszej ustawy, nie stosuje się do 'dnia 31 grudnia 
1985 r. przepir;ów tej ustawy o zezwoleniach na id" 
uprawę · 

Art. 31. 1. W zakresie unormowanym ustawlI: 

l) t ra cą moc przepisy ustawy z dn ia 8 stycznia 1951 ro 
' o środkach farmaceutycznych i odurzających onia 
artyk u łach se.nitarnych (Dz. U. NI l, poz. .4 oru 
z 1963 L Nr 22, poz. 116), 

2} ni.e ~osuje się art. 102 Kodeksu karnego. 

2. Traci moc art. '161 Kodeks!! karnego. 

Art. 38. Ustawa wchodzi ·w życie' z dniem 1 marca 
1985 r. 

-
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dni ~ 31 grudnia 1984 r. 

W spraWIe płatności łącznego zobowiązania pieniężnego,podatku rolne~o od dochodów z działów specjalnych 
" produkcji rolnej oraz fundus7.U gminnego' I funduszu miejskiego. 

Na podstawie art 9 pkt 4, art. 18 u'st. 3 i art. 38 
pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 1980r.. o zobowiązaniach 
.,odatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111. z 1982 L _ Nr 45, 
poz, 289 I z 1984 r. Nr 52, poz. 268) zarządza się, co 
następuje: 

f l. : Zobowiązanie pieniężne, określone wrozporzą

,b.mu Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1984 r. w Spfd-

wie łącznego zobowiązania pieniężn ego (Dz. U. Nr 58, 
poz. 295). jest pła tne : 

1) jeżeli kwota zobowiązania piemęznego za . dany rok 
nie przekracza 2.000 zl - jednorazowo w· terminie 

, do 15 lutego, 
2) jeżeli kwota zobowiązania pieniężnego za dany rok 

przekracza 2.000 zł - w czterech równych ratachI 

, . 




