
Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdzia∏aniu narkomanii (Dz. U. Nr 179,
poz. 1485) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. OkreÊla si´ statut Rady do Spraw Przeciwdzia∏a-
nia Narkomanii, stanowiàcy za∏àcznik do zarzàdzenia.

§ 2. Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia1).
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ZARZÑDZENIE Nr 4 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 3 stycznia 2006 r.

w sprawie statutu Rady do Spraw Przeciwdzia∏ania Narkomanii

———————
1) Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego zarzàdzenia traci moc rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r.

w sprawie okreÊlenia sk∏adu i zadaƒ Rady do Spraw Przeciwdzia∏ania Narkomanii oraz szczegó∏owych warunków i trybu
jej dzia∏ania (Dz. U. Nr 17, poz. 188 oraz z 2002 r. Nr 179, poz. 1491) zachowane w mocy na podstawie art. 89 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdzia∏aniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485).

Za∏àcznik do zarzàdzenia nr 4 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 3 stycznia 2006 r. (poz. 31)

STATUT
RADY DO SPRAW PRZECIWDZIA¸ANIA NARKOMANII

§ 1. 1. Rada do Spraw Przeciwdzia∏ania Narkoma-
nii, zwana dalej „Radà”, obraduje na posiedzeniach,
które zwo∏uje przewodniczàcy Rady w zale˝noÊci od
potrzeb, nie rzadziej jednak ni˝ 2 razy w roku.

2. Przewodniczàcy Rady:

1) zwo∏uje posiedzenia Rady;

2) ustala propozycje porzàdku obrad posiedzeƒ;

3) prowadzi posiedzenia;

4) wspó∏pracuje z Krajowym Biurem do Spraw Prze-
ciwdzia∏ania Narkomanii w zakresie realizacji za-
daƒ Rady. 

3. Przewodniczàcy Rady jest obowiàzany zwo∏aç
posiedzenie Rady w terminie 30 dni od otrzymania
przedstawionego przez co najmniej 6 cz∏onków Rady
wniosku o zwo∏anie takiego posiedzenia.

4. Przewodniczàcy Rady jest obowiàzany zwo∏aç
posiedzenie Rady równie˝ na wniosek Prezesa Rady
Ministrów.

5. Porzàdek dzienny posiedzenia, o którym mowa
w ust. 3 i 4, obejmuje rozpatrzenie spraw zawartych
we wniosku.

6. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady wraz z jego
porzàdkiem dziennym dor´cza si´ cz∏onkom Rady co
najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.

§ 2. Przewodniczàcy Rady, jego zast´pca oraz se-
kretarz Rady tworzà prezydium, które organizuje pra-
c´ Rady, w tym:

1) inicjuje prace Rady;

2) opracowuje harmonogram posiedzeƒ na dany rok;

3) opracowuje informacje dla Prezesa Rady Mini-
strów z dzia∏alnoÊci Rady za rok poprzedni;

4) opracowuje sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Rady za
okres ca∏ej kadencji.

§ 3. Sekretarz Rady:

1) organizuje spotkania prezydium;

2) koordynuje prace cz∏onków prezydium;

3) wspó∏pracuje z cz∏onkami Rady w zakresie realiza-
cji przyj´tych uchwa∏;

4) wspó∏dzia∏a z przewodniczàcym Rady i jego za-
st´pcà w realizacji zadaƒ Rady;

5) zawiadamia osoby wchodzàce w sk∏ad Rady o ter-
minie posiedzenia Rady. 

§ 4. Zast´pca przewodniczàcego Rady wykonuje
obowiàzki przewodniczàcego w przypadku jego nie-
obecnoÊci lub niemo˝noÊci pe∏nienia przez niego obo-
wiàzków.

§ 5. 1. G∏osowania Rady sà jawne.



2. G∏osowanie tajne mo˝e zarzàdziç przewodniczà-
cy Rady z w∏asnej inicjatywy lub na wniosek co naj-
mniej jednego cz∏onka Rady.

3. Przyj´te przez Rad´ uchwa∏y podpisuje prze-
wodniczàcy Rady albo zast´pca przewodniczàcego
Rady w przypadku, o którym mowa w § 4, oraz sekre-
tarz Rady.

§ 6. 1. Przewodniczàcy Rady, powo∏ujàc zespo∏y
robocze, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdzia∏aniu narkomanii, okre-
Êla szczegó∏owe zadania tych zespo∏ów.

2. Przewodniczàcego zespo∏u roboczego wyznacza
przewodniczàcy Rady spoÊród cz∏onków zespo∏u.

§ 7. 1. Posiedzenia zespo∏u roboczego zwo∏uje se-
kretarz Rady na wniosek przewodniczàcego zespo∏u.

2. Zespó∏ roboczy wydaje opinie i przedstawia
wnioski w formie uchwa∏ podejmowanych wi´kszo-
Êcià g∏osów.

§ 8. 1. Z ka˝dego posiedzenia Rady i zespo∏u robo-
czego sporzàdza si´ protokó∏ stanowiàcy zapis prze-
biegu obrad.

2. Protokó∏ posiedzenia zawiera ponadto:

1) dat´ posiedzenia;

2) porzàdek obrad;

3) imiona i nazwiska uczestników posiedzenia;

4) informacj´ na temat przebiegu obrad;

5) przewidywany termin kolejnego posiedzenia.

3. Protokó∏ podpisujà protokolant oraz przewodni-
czàcy Rady.

4. Do protoko∏u do∏àcza si´ list´ obecnoÊci oraz
uchwa∏y podj´te na posiedzeniu.

5. Protokó∏ otrzymuje przewodniczàcy Rady. Ka˝dy
cz∏onek Rady ma prawo wglàdu do protoko∏u.
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