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Wstęp

Alkoholizm, narkomania i przemoc w rodzinie to patologie społeczne 
o znacznej sile destrukcyjnego oddziaływania. Prowadzą one do osłabienia wię-
zi interpersonalnych, ograniczenia możliwości zaspokojenia potrzeb własnych 
i rodziny, generują znaczne koszty związane z leczeniem, pomocą społeczną, 
rehabilitacją.

Zjawiska te stanowią przedmiot badań licznych nauk społecznych.
Skala i skutki wskazanych przejawów patologii czynią przeciwdziałanie im 

jednym z bardzo istotnych kierunków aktywności administracji publicznej. Za-
dania w zakresie przeciwdziałania im realizują tak organy administracji rządo-
wej, jak i organy jednostek samorządu terytorialnego.

Problematyka ta jest przedmiotem regulacji w trzech aktach rangi ustawy:
 – ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i prze-

ciwdziałaniu alkoholizmowi1;
 – ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii2; 
 – ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie3;

oraz wydanych na ich podstawie licznych aktach wykonawczych.
Przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-

zmowi obligują organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorial-
nego do:

 – podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów al-
koholowych;

 – zmiany struktury ich spożywania; 
 – inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów 

w zakresie sposobu spożywania tych napojów; 
 – działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy; 
 – przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alko-

holu; 
 – wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów 

pracy; 
1 T.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356.
2 T.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 124.
3 Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.



8 Ryszard SZAŁOWSKI

 – popierania tworzenia i rozwoju organizacji społecznych, których celem jest 
krzewienie trzeźwości i abstynencji, oddziaływanie na osoby nadużywające 
alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom, jak również zapewniania wa-
runków sprzyjających działaniom tych organizacji;

 – współdziałania z Kościołem Katolickim i innymi kościołami oraz związka-
mi wyznaniowymi w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania 
alkoholizmowi.
Wskazane wyżej zadania mają być wykonywane przez odpowiednie kształto-

wanie polityki społecznej, w szczególności: 
 – tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie 

motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu; 
 – działalność wychowawczą i informacyjną; 
 – ustalanie odpowiedniego poziomu i właściwej struktury produkcji napojów 

alkoholowych przeznaczanych do spożycia w kraju; 
 – ograniczanie dostępności alkoholu; 
 – leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu; 
 – zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwa-

nie; 
 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; 
 – wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie centrów integracji 

społecznej.
Z kolei ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii stanowi, iż zadanie to realizuje 

się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświato-
wo-wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności:

 – działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą;
 – leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych;
 – ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych;
 – nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii;
 – zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu 

i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii;
 – nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie 

może prowadzić do narkomanii.
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa:

 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 – zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
 – zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie – 

uznając, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, 
w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze 
publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie 
i poszanowanie ich praw i wolności, a także w celu zwiększania skuteczności 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.



9Wstęp

Ustawodawca obliguje do udzielenia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie 
bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie:

 – poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawo-
dowego i rodzinnego;

 – interwencji kryzysowej i wsparcia;
 – ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom sto-

sującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami 
rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby 
pokrzywdzonej;

 – zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronie-
nia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

 – badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała 
związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia le-
karskiego w tym przedmiocie;

 – zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu 
prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy 
w uzyskaniu mieszkania.
Wobec osób stosujących przemoc w rodzinie przewidziano stosowanie środ-

ków mających na celu zapobieganie ich kontaktowaniu się z osobami pokrzyw-
dzonymi oraz oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.

Prawnoadministracyjną regulację przeciwdziałania omawianym zjawiskom 
patologii cechują zatem złożoność i zróżnicowanie. Stąd zaszła potrzeba dokona-
nia wyboru zagadnień, których prezentacja i analiza stanowi przedmiot niniejszej 
monografii.

W odniesieniu do przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, jak i prze-
mocy w rodzinie ustawodawca posłużył się instytucją programu, jako narzędzia 
porządkowania form aktywności podmiotów administrujących, tak na szczeblu 
centralnym, jak i terenowym. W zakresie zadań gminy wspomniane programy 
są częścią gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Wskazane 
zagadnienia omówione zostały w rozdziale I. 

Kolejny rozważania obejmują problematykę postępowania z osobami nad-
używającymi alkoholu bądź uzależnionymi w rozumieniu przepisów ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii (rozdział II) oraz osobami dotkniętymi przemocą 
i osobami stosującymi przemoc (rozdział III – w którym omówiono tę problema-
tykę w kontekście zadań i kompetencji zespołów interdyscyplinarnych oraz grup 
roboczych).

Odrębny przedmiot regulacji prawnoadministracyjnych stanowią zagadnie-
nia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, jako środka prawnego mają-
cego służyć ograniczaniu dostępności alkoholu oraz zezwoleń na wytwarzanie, 
przetwarzanie i przerabianie środków odurzających lub substancji psychotropo-
wych – jako narzędzi nadzoru nad substancjami, których używanie może prowa-
dzić do narkomanii. Zagadnienia te zostały zaprezentowane w rozdziałach IV i V.
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Wreszcie, z uwagi na to, że skuteczna realizacja zadań wymaga dysponowa-
nia adekwatnymi do potrzeb środkami finansowymi, w ostatnim, VI rozdziale 
przedstawiona została zbiorcza analiza prawnych podstaw finansowania prze-
ciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie.

W pracy uwzględniono stan prawny na dzień 31 października 2013 r.

Ryszard Szałowski
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Paulina BIEŚ-SROKOSZ
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie – Instytut Administracji

Rozdział I
Programy przeciwdziałania alkoholizmowi,  

narkomanii i przemocy w rodzinie 

Streszczenie: Problematyka używania środków psychotropowych, nadużywanie al-
koholu czy stosowanie przemocy w rodzinie należą do jednych z najważniejszych za-
gadnień współczesnego świata. W Polsce ustawodawca podejmuje przeciwdziałanie tym 
zjawiskom zarówno przez akty normatywne rangi ustawy, jak i przez programy o zasięgu 
krajowym i samorządowym. Dokumenty te określają organy właściwe do podejmowania 
określonych czynności, zadania oraz ich kompetencje, ale przede wszystkim cel główny 
i cele strategiczne, których realizacja przyczyni się do wykonania celu podstawowego. 
Istotne znaczenie odgrywają programy podejmowane na szczeblu samorządu wojewódz-
twa oraz samorządu gminy, ponieważ jednostki te są najbliżej społeczeństwa. W artykule 
zostały w sposób syntetyczny scharakteryzowane poszczególne programy przeciwdzia-
łania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie, uwzględniając ich zasięg 
działania. Ponadto, została zwrócona również uwaga na charakter prawny programów 
w systemie prawodawstwa polskiego. 

Słowa kluczowe: program, przeciwdziałanie, alkoholizm, narkomania, przemoc 
w rodzinie

Współcześnie działająca administracja publiczna realizuje zadania publiczne, 
korzystając z prawnych form, których klasyfikacja jest przedmiotem licznych 
opracowań1. Należy podkreślić, że administracja publiczna musi opierać swoje 

1 Szerzej na temat zagadnienia prawnych form działania administracji publicznej w: E. Ura, 
Ed. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2006, s. 86; Z. Leoński, Zarys prawa administracyj-
nego, Warszawa 2006, s. 252; T. Kuta, Funkcje współczesnej administracji i sposoby ich realiza-
cji, Wrocław 1992, s. 12 i n.; M. Masternak, O pojęciu form działania administracji publicznej, 
[w:] J. Filipek (red.), Jednostka w demokratycznym państwie prawa, Bielsko-Biała 2003, s. 402 
i n.; M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Prawne formy działania administracji, [w:] J. Służew-
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działania na określonej podstawie prawnej, co wynika wprost z przepisów Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej2.

Należy stwierdzić, że współczesne prawne formy działania administracji 
podlegają ciągłej ewolucji. Pojawiają się także nowe instrumenty prawne, które 
nie mieszczą się w ukształtowanej przez doktrynę siatce pojęciowej3. Admini-
stracja publiczna jest w ciągłym rozwoju, stąd też potrzebne są nowe prawne 
formy działania, odpowiadające jej aktualnym potrzebom. Jednakże należy pod-
kreślić, że nie chodzi tutaj o sztuczne tworzenie nowych instrumentów prawnych, 
ale o uporządkowanie dotychczasowych i dostosowanie ich do zmieniającej się 
administracji publicznej oraz jej coraz szerszej współpracy z podmiotami niepu-
blicznymi4.

Nie ulega wątpliwości, że „klasyczne” formy działania administracji pu-
blicznej stanowią podstawę realizacji określonych prawem zadań przez wyzna-
czone organy administracji publicznej. „Nowe” prawne formy wykorzystywane 
są w szczególności do realizacji zadań o charakterze społeczno-gospodarczym. 
Formy te często występują w unormowaniach dotyczących prawa o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, prawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
narkomanii i przemocy w rodzinie, a także prawa ochrony środowiska. Przyjmują 
one nazwy: „plany”, „strategie”, „programy”, „studia”, „raporty” itd. W zakresie 
oceny charakteru prawnego planów, programów i strategii należy podkreślić, że 
w doktrynie prawa administracyjnego przeważa pogląd, iż cechą wspólną tych 
form jest brak jednoznaczności ich istoty i charakteru prawnego. Zgodnie ze sta-
nowiskiem H. Maurera5 ani plany, ani programy nie stanowią z prawnego punktu 
widzenia jednorodnej formy prawnej działań państwa, dlatego też mogą występo-
wać w takiej formie, jaka została uznana w doktrynie za prawną formę działania 
organów władzy publicznej. Należy w tym miejscu podkreślić, że nie jest możliwe 
precyzyjne zdefiniowanie „planu”, „programu” czy „strategii”, ponieważ żadne 
z nich nie posiada wyznaczonego prawem zakresu znaczeniowego. W doktrynie 
prawa administracyjnego powyższe formy określane są jako „specyficzne” praw-

ski (red.), Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1992, s. 186; J. Starościak, Prawne formy 
działania administracji, Warszawa 1957, s. 14; J. Łętowski, Prawo administracyjne. Zagadnie-
nia podstawowe, Warszawa 1990, s. 132; K. Ziemski, Formy prawne działania administracji pu-
blicznej, [w:] J. Posłuszny (red.), Aktualne problemy administracji i prawa administracyjnego, 
Przemyśl–Rzeszów 2003, s. 161; M. Zimmermann, Formy działania administracji państwowej. 
Akt administracyjny, [w:] M. Jaroszyński, M. Zimmermann, W. Brzeziński, Polskie prawo ad-
ministracyjne. Część ogólna, Warszawa 1956, s. 320 i n.; J. Starościak, Prawne formy i metody 
działania administracji, [w:] T. Rabska, J. Łętowski (red.), System prawa administracyjnego, 
Warszawa–Wrocław–Kraków–Gdańsk 1978, t. 3, s. 45; A. Błaś, Prawne formy działania admi-
nistracji publicznej, [w:] J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2000, s. 294.

2 Art. 7 „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”.
3 B. Dolnicki, R. Cybulska, Nowe dwustronne formy działania administracji publicznej – za-

gadnienia wybrane, [w:] J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego, 
Kraków 2007, s. 471.

4 Ibidem, s. 472.
5 H. Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, München 2009, s. 430.



13Programy przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie

ne formy działania administracji publicznej6. Należy zgodzić się ze stanowiskiem 
J. Zimmermanna, iż omawiane formy działania nie są przykładem stanowienia 
prawa, w konsekwencji nie należą one do działalności ustawodawczej ani do 
konstytucyjnego katalogu źródeł prawa. Ponadto, formy te nie zawierają z reguły 
norm realnych, które mogłyby być w sposób bieżący stosowane7. Dostrzegamy 
zatem, że „plany”, „programy” czy „strategie” są projektami oraz pewnego rodza-
ju przewidywaniami, mającymi charakter hipotetyczny oraz określającymi róż-
ne możliwe warianty zachowań. W tym zakresie rozważań trzeba podkreślić, że 
działania podejmowane przez administrację publiczną w formie „planów”, „pro-
jektów” i „strategii” należą do wewnętrznej sfery administrowania, choć w nie-
których przypadkach ustawodawca daje aktom należącym do tej kategorii rangę 
podstawy prawnej aktów zewnętrznych. 

1.  Charakter prawny programów przeciwdziałania 
alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie

Odnosząc się do głównego przedmiotu rozważań, jakim są programy prze-
ciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie, należy jeszcze 
raz podkreślić, że nie należą one do źródeł prawa, które są wskazane w rozdziale 
trzecim Konstytucji RP. Opisywane programy stanowią akty wewnętrzne, skie-
rowane do organów, podmiotów oraz instytucji administracji publicznej, na które 
ustawodawca nałożył obowiązek realizacji zadań w przedmiocie przeciwdziała-
nia alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie. Treść tych programów 
nie może być samodzielną podstawą prawną do działań administracji publicznej 
w stosunku do jednostek (osób fizycznych) i innych podmiotów administrowa-
nych. Wynika to z faktu, że tę podstawę mogą stanowić jedynie tzw. akty prawne 
powszechnie obowiązujące. 

W tym miejscu warto zastanowić się nad kwestią niewykonania przez admi-
nistrację publiczną obowiązków wynikających z treści programów. Po pierwsze, 
w takiej sytuacji jednostce nie służy, względem administracji publicznej, rosz-
czenie o podjęcie na rzecz jednostki określonych działań. Roszczenie to może 
wynikać wyłącznie z norm prawnych powszechnie obowiązujących. Po drugie, 
możliwa jest jedynie skarga lub wniosek w trybie Kodeksu postepowania ad-
ministracyjnego w przedmiocie niewykonywania przez administrację publiczną 
jej celów i zadań. Powyżej przyjętą tezę potwierdza stanowisko Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Krakowie określone w wyroku, w którym sąd orzekł, 
że „w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych, skoro nie opiera się on o wyraźne upoważnienie ustawowe i jego celem 

6 M. Górski, J. Kierzykowska, Strategie, plany i programy, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, 
A. Wróbel (red.), Prawo administracyjne materialne. System prawa administracyjnego, t. 7, 
Warszawa 2012, s. 188–191.

7 J. Zimmermann, Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013, s. 174.
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nie jest formułowanie przepisów gminnych, nie można umieszczać w nim norm 
powszechnie obowiązujących”8.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie po-
dejmowane jest również w formie uchwał przez organy stanowiące jednostek 
samorządu terytorialnego. Biorąc pod uwagę art. 94 Konstytucji RP, należy pod-
kreślić, że akty prawa miejscowego są ustanawiane „na podstawie upoważnień 
i w granicach zawartych w ustawie”. W związku z tym upoważnienie do wy-
dania aktu prawa miejscowego nie musi spełniać wymogu szczegółowości ani 
też zawierać wytycznych dotyczących treści tego aktu. Zgodnie z obowiązują-
cym prawem, na podstawie delegacji szczegółowej są stanowione akty prawa 
miejscowego o charakterze wykonawczym, natomiast na podstawie delegacji 
ogólnej – akty porządkowe i ustrojowo-organizacyjne9. Bazując na ogólnych 
założeniach, należy wskazać, że akty prawa miejscowego są źródłem prawa po-
wszechnie obowiązującego o charakterze normatywnym10. W tym stanie rzeczy 
podkreślenia wymaga, że nie ma jednolitego stanowiska wśród przedstawicieli 
doktryny w stosunku do charakteru prawnego aktów planowania jednostek samo-
rządu terytorialnego. Trzeba pamiętać, że normy planowe określają zadania do 
wykonania (cel, jaki ma być osiągnięty), sposób zrealizowania tych zadań, który 
w ogóle nie jest określony lub jest określony w sposób tak ogólny, że podmioty 
zobowiązane do wykonania określonego zadania mają dużą swobodę w doborze 
środków czy metod realizacji11. 

Ustawodawca w wielu ustawach szczególnych przyznał organom stanowią-
cym kompetencję do stanowienia aktów planowania:

 – w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie12 – gmin-
nego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie;

 – w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej13 – gminnej strategii roz-
wiązywania problemów społecznych; 

 – w art. 41 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi14 – gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych; 

8 Wyrok WSA w Krakowie z dnia 28 maja 1996 r., sygn. SA/Kr 2884/95, niepubl.
9 Wyrok WSA w Lublinie z 9 marca 2007 r. (II SA/Lu 965/06), http://orzeczenia.nsa.gov.pl.

10 Powinny zawierać wypowiedzi dyrektywalne wyznaczające adresatom pewien sposób zachowa-
nia się; mogą to być nakazy, zakazy lub uprawnienia.

11 S. Dudziak, Akty prawa miejscowego stanowione przez samorząd terytorialny – kryteria kwalifi-
kacji, wymogi w zakresie prawidłowego stanowienia oraz konsekwencje prawne ich naruszenia, 
„Samorząd Terytorialny” 2012, nr 3, s. 7.

12 Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. Nr 180, poz. 1493 
z późn. zm.).

13 Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182).
14 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-

zmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356).
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 – w art. 10 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii15 – gminnego progra-
mu przeciwdziałania narkomanii. 
Zgodnie ze stanowiskiem M. Jaroszyńskiego, akty planowania stanowią 

zbiór wiążących norm prawnych, ale o szczególnym charakterze, który przeja-
wia się w tym, że są one normami ujętymi w postaci wskaźnika ekonomicznego, 
zawierającego normy generalne16. Natomiast zdaniem większości przedstawicieli 
doktryny prawa administracyjnego17 adresatami norm zawartych w planie są jed-
nostki odpowiedzialne za wykonanie planu, a więc np. organy samorządu teryto-
rialnego lub jego jednostki organizacyjne, a nie członkowie lokalnej wspólnoty 
samorządowej. Ponadto, normy zawarte w planie są uchwalane na z góry okre-
ślony czas i mogą zostać uznane za zrealizowane w przypadku wykonania planu.

W zakresie oceny charakteru prawnego uchwały organów stanowiących jed-
nostek samorządu terytorialnego w sprawie przeciwdziałania alkoholizmowi, 
narkomanii oraz przemocy rodzinie zajął stanowisko również wojewoda łódz-
ki18, według którego rada gminy nie powinna w jednym akcie prawnym uchwalać 
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
programu przeciwdziałania narkomanii. Skoro bowiem są to dwa odrębne akty 
prawne, tj. ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmo-
wi oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, to tym samym gminne programy 
obejmujące zadania wynikające z tych ustaw powinny być ujęte w odrębnych 
uchwałach. Jak stwierdził w rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda świętokrzy-
ski19, uchwała w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych nie jest aktem prawa miejscowego i nie 
podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Jest to akt prawny 
organu gminy określający sposób działania gminy. Program jest zmienny, o czym 
świadczy fakt, że ma być uchwalany corocznie. Powyżej przedstawione tezy pro-
wadzą do konstatacji, iż zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie oraz aktach 
nadzorczych nie ma jednolitego stanowiska wobec charakteru prawnego progra-
mów oraz uchwał dotyczących walki z alkoholizmem, narkomanią i przemocą 
w rodzinie. Niemniej jednak w znaczącej mierze przeważa pogląd, iż ani uchwał, 
ani programów podjętych przez ograny stanowiące jednostek samorządu teryto-
rialnego nie należy określać jako aktów prawa miejscowego, będących podstawą 
do roszczeń jednostki przed sądami.
15 Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 124).
16 M. Jaroszyński, [w:] M. Brzeziński, M. Jaroszyński, M. Zimmermann (red.), Polskie prawo 

administracyjne, Warszawa 1956, s. 135.
17 Z. Niewiadomski, Samorząd terytorialny a planowanie przestrzenne. Nowe instytucje prawne, 

„Samorząd Terytorialny” 1995, nr 6, s. 48; D. Dąbek, Prawo miejscowe samorządu terytorial-
nego, Bydgoszcz 2003, s. 195; E. Kremer, Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy. Zagadnienia wybrane, związane z orzecznictwem i kontrolą są-
dów administracyjnych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2010, nr 3, s. 45.

18 Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody łódzkiego z 23 marca 2009 r. sygn. akt PrO-I-0911/115/09.
19 Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody świętokrzyskiego z 9 kwietnia 2009 r. sygn. akt NK-I-

0911/50/2009.
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2.  Programy przeciwdziałania alkoholizmowi

Przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie po-
dejmowane jest w Polsce przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej 
i w procesie legislacyjnym, i przez programy ogólnokrajowe, w ramach których 
realizowane są działania o charakterze organizacyjnym i społeczno-wychowaw-
czym. Dokumenty te zawierają w swojej treści nie tylko cele, które należy osią-
gnąć, ale także określają czas ich realizacji, podmioty odpowiedzialne za ich wy-
konanie oraz adresatów, do których skierowany jest dany program. 

Odnosząc się do przeciwdziałania alkoholizmowi, trzeba wskazać, że u.w.t. 
już w pierwszym artykule zobowiązuje organy administracji rządowej i jed-
nostek samorządu terytorialnego do podejmowania działań zmierzających do 
ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spo-
żywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę 
obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz 
trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania na-
stępstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie 
organizacji społecznych i zakładów pracy. Z redakcji tego przepisu wynika, że 
każdy z tych podmiotów ma obowiązek podejmowania i wykonywania powy-
żej wskazanych czynności, bez dodatkowych norm kompetencyjnych w nie-
władczych formach działania, nienastawionych na jednostronne kształtowanie 
treści stosunków administracyjnoprawnych20. Zadania te kształtują też sposób 
i kierunek wykonywania władczych kompetencji, takich jak tworzenie aktów 
prawa miejscowego (uchwał organów stanowiących) oraz wydawanie decyzji 
administracyjnych21.

Ustawodawca w art. 2 ust. 2 u.w.t. wskazał, że w celu realizacji zadań przeciw-
działania alkoholizmowi22 uwzględnia się założenia polityki społeczno-gospodar-
czej w postaci Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych – zatwierdzanego przez Radę Ministrów. Ponadto prawodawca, na 
mocy ustawy, określił kierunki polityki państwa wobec alkoholu oraz komplek-
sowo uregulował zagadnienia dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz źródła finansowania tych zadań. Z redakcji przepisów u.w.t. 
wynikają także kwestie funkcjonowania rynku napojów alkoholowych, sposobu 
ich promocji i reklamy oraz sposobu postępowania wobec osób nadużywających 
20 I. Skrzydło-Niżnik, G. Zalas, Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-

zmowi. Komentarz, Kraków 2002, s. 19.
21 Ibidem.
22 Zadania zostały wyszczególnione w art. 2 ust. 1 u.w.t., które nie stanowią zamkniętego katalogu 

czynności. Polegają one w szczególności na: tworzeniu warunków sprzyjających realizacji po-
trzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu; działalno-
ści wychowawczej i informacyjnej; ustalaniu odpowiedniego poziomu i właściwej struktury pro-
dukcji napojów alkoholowych przeznaczanych do spożycia w kraju; ograniczaniu dostępności 
alkoholu; leczeniu, rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych od alkoholu oraz zapobieganiu 
negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwaniu.
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alkoholu, podstawy lecznictwa odwykowego i kompetencje oraz zadania Pań-
stwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).

Nie ulega wątpliwości, że oprócz postanowień wynikających z u.w.t. pod-
stawą do walki z alkoholizmem na skalę ogólnopolską jest też Narodowy Pro-
gram Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program ten 
koresponduje w swej treści z zadaniami, które zostały zawarte w następują-
cych dokumentach: Narodowym Programie Zdrowia na lata 2007–2015, Kra-
jowym Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Narodowym Progra-
mie Ochrony Zdrowia Psychicznego, Krajowym Programie Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2011–2016, Krajowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego GAMBIT 2005. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych na lata 2011–2015 jest kontynuacją obwiązu-
jącego do końca 2010 r. Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na lata 2006–2010, którego wskaźniki rokrocznie 
były monitorowane i przedstawiane w przyjmowanych przez Sejm RP „Spra-
wozdaniach z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi”. Dlatego też warto nadmienić, że sprawozdania te odzwier-
ciedlają strukturę Narodowego Programu, ponieważ w oparciu o wskaźniki 
zawarte w tych dokumentach został opracowany Narodowy Program na lata 
2011–2015. W procesie wdrażania profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych opisanych w nim została uwzględniona kategoria płci, zgodnie 
z zasadą gender mainstreamingu Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględ-
nieniem obszaru dotyczącego zaburzeń życia rodzinnego w rodzinach z proble-
mem alkoholowym.

Przygotowywanie projektu omawianego Programu oraz projektu podziału 
środków na jego realizację należy do zadań Polskiej Agencji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Podmiot ten odpowiada za realizację Narodowego 
Programu, przy współpracy z Krajowym Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu 
Pracy w Łodzi. PARPA23 jest państwową jednostką budżetową, która finansowa-

23 Zadania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmują: przygo-
towywanie projektu Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych oraz projektu podziału środków na jego realizację; opiniowanie i przygotowywanie 
projektów aktów prawnych oraz planów działań w zakresie polityki dotyczącej alkoholu i pro-
blemów alkoholowych; prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej, opracowywanie 
ekspertyz oraz opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych; udzielanie merytorycznej pomocy samorządom, instytucjom, stowarzy-
szeniom i osobom fizycznym realizującym zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych oraz zlecanie i finansowanie realizacji tych zadań; współpracę z or-
ganami samorządu województw i pełnomocnikami samorządów terenowych ds. rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych; koordynację i inicjowanie działań zwiększających skuteczność 
i dostępność lecznictwa odwykowego; zlecanie i finansowanie zadań związanych z profilaktyką 
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych; współpracę z organizacjami i instytucjami mię-
dzynarodowymi prowadzącymi działalność w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych 
(art. 3 ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
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na jest w formie dotacji dla organizacji pozarządowych. Narodowy Program24 
stanowi dokument określający zadania realizowane przez organy administracji 
rządowej i Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Państwową Agencję Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych. PARPA jest jednostką koordynującą re-
alizację pięcioletniego Programu, a także integruje wszystkie trzy obszary dzia-
łań – centralny, wojewódzki i gminny – formułując spójne dla nich kategorie 
zagadnień i cele strategiczne. Zachowując odrębne, określone w u.w.t. formy za-
rządzania i finansowania działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych na poszczególnych poziomach administracji, Program two-
rzy podstawę do realizacji integralnej polityki wobec alkoholu i przeciwdziałania 
negatywnym konsekwencjom jego używania. 

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi realizuje również sa-
morząd województwa za pomocą wojewódzkiego programu profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych. Zgodnie z postanowieniami ustawy 
o pomocy społecznej samorząd województwa został zobligowany do opra-
cowania, aktualizowania i realizacji strategii wojewódzkiej w zakresie poli-
tyki społecznej, która swoim zakresem obejmuje programy przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu, wyrównania szans osób niepełnosprawnych oraz 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych25. Organem odpowie-
dzialnym za koordynację, przygotowanie oraz realizację programu jest zarząd 
województwa. Został on zobligowany do udzielania pomocy merytorycznej in-
stytucjom i osobom fizycznym, które realizują zadania objęte tym programem 
oraz do współdziałania z innymi organami administracji publicznej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych. Program ten jest realizowany przez 
regionalny ośrodek polityki społecznej lub inną jednostkę wskazaną w progra-
mie. W tym zakresie zarząd województwa został upoważniony do organizacji, 
na obszarze całego województwa, całodobowych zakładów lecznictwa odwy-
kowego oraz wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia i współuzależnie-
nia. Należy podkreślić, że wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych przyjęty przez zarząd województwa może odbiegać 
w swoich postanowieniach wewnętrznych od rozwiązań przyjętych przez za-
rząd w innym województwie.

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem proble-
mów alkoholowych należy również do zadań własnych gminy26. Obejmują one 
swoim zakresem zwiększenie dostępu do pomocy terapeutycznej i rehabilita-
cyjnej u osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie pomocy psychospołecznej 

24 Aktualnie obowiązuje program uchwalony na lata 2011–2015. Opracowany został na podstawie 
art. 3 ust. 3 pkt u.w.t. przez PARPA.

25 Zob. E. Olejniczak-Szałowska, Prawne formy działania administracji publicznej, [w:] Z. Du-
niewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl (red.), 
Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2013, 
s. 493.

26 Art. 41 u.w.t.
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i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, a także ustalanie 
szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży alkoholu. 
Zadania te realizowane są w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwią-
zywania problemów alkoholowych, który corocznie jest uchwalany przez radę 
gminy. Samorządy gminne, które realizują zadania określone w u.w.t., w formie 
gminnych programów, korzystają z pomocy merytorycznej i organizacyjnej sa-
morządów województw oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Ponadto mogą one zawierać porozumienia międzygminne dla 
realizacji wybranych celów oraz współpracować z instytucjami powiatowymi. 
Tymczasem często występującym problemem jest finansowanie zadań niezwią-
zanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, co potwier-
dza analiza rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów i RIO27. Wyniki kontroli 
przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli wskazują, że powstałe w gmin-
nych programach nieprawidłowości polegały w głównej mierze na braku dia-
gnozy w zakresie problemów i zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoho-
lu. Analiza28 gminnych programów pokazuje zbyt małą aktywność samorządów 
gminnych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zaledwie ok. 7% 
środków jest przeznaczane na realizację tego zadania) oraz zbyt mały zakres 
współpracy z lecznictwem odwykowym w zakresie działań podejmowanych 
w ramach gminnych programów na rzecz zwiększania dostępności pomocy tera-
peutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu. Wśród przyczyn pogarszającej 
się jakości gminnych programów należy wymienić m.in. brak wiedzy radnych na 
temat skutecznych strategii rozwiązywania problemów alkoholowych, naciski ze 
strony lokalnych decydentów w sprawie ujmowania w gminnych programach za-
dań niezwiązanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 
i przewidzianych do realizacji przez gminę w ramach innych ustaw niż u.w.t., 
brak wystarczającego przygotowania członków gminnej komisji, które powinno 
uwzględniać interdyscyplinarną wiedzę z zakresu budowania gminnych progra-
mów. Trzeba zatem podkreślić, że kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych na szczeblu gminy odgrywają gminne komisje rozwiązywania 
problemów alkoholowych. Gminna komisja29 jest powoływana w każdej gminie 
i zgodnie z intencją ustawodawcy ma stanowić interdyscyplinarny zespół eksper-
tów w sprawach związanych z problemami alkoholowymi. W jej skład wchodzą 
osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoho-
lowych, dlatego ważne jest podnoszenie i doskonalenie kompetencji jej człon-
ków. Opracowanie właściwych gminnych programów wymaga odpowiednich 
kompetencji, umiejętności i nowoczesnej wiedzy.
27 http://www.parpa.pl/images/image/NP%202011_2015_11_011.pdf, s. 30 [dostęp: 30.09.2013].
28 Dane opublikowane w sprawozdaniu z wykonania u.w.t. w okresie 1 stycznia–31 grudnia 

2011 roku http://www.parpabip.pl/userfiles/file/Sprawozdanie%20_2011%20.pdf, s. 9 i n.  
[dostęp: 30.09.2013].

29 Zob. szerzej na ten temat w monografii poświęconej tej problematyce: D. Lebowa, W. Maciejko, 
Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, Warszawa 2011.



20 Paulina BIEŚ-SROKOSZ

3.  Programy przeciwdziałania narkomanii

Podobnie jak w przypadku walki z alkoholizmem, państwo przewiduje ogra-
niczanie używania środków odurzających i substancji psychotropowych dzięki 
działaniom podejmowanych – w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii – przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii30. 
Biuro jest państwową jednostką organizacyjną i podlega ministrowi właściwemu 
do spraw zdrowia. Podstawą do jego działania jest Program, który uchwala Rada 
Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia. Natomiast orga-
nem opiniodawczo-doradczym Rady Ministrów, w sprawach z zakresu narkoma-
nii, jest Rada do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii31. Głównym celem Kra-
jowego Programu jest ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym 
problemów społecznych i zdrowotnych32. Działania podejmowane w ramach 
tego Programu są podzielone na pięć obszarów: profilaktykę33, leczenie, rehabi-
litację, ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegrację społeczną34, ograniczenie 
30 Utworzenie Krajowego Biura wynika z zobowiązań międzynarodowych zawartych w Jednolitej 

Konwencji. Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a, państwa zobligowane zostały do podjęcia takich kroków 
prawnych i administracyjnych, które uznają za konieczne do wprowadzenia w życie na ich ob-
szarze postanowień tej Konwencji, w celu współpracy z innymi państwami przy wykonywaniu 
jej postanowień oraz by uwzględniając je, ograniczyć zbiór, wyrób, wywóz, przywóz, rozpro-
wadzanie, obrót, użycie i posiadanie środków odurzających wyłącznie do celów leczniczych 
i naukowych. Według art. 17 Jednolitej Konwencji pożądane jest utworzenie specjalnej jednostki 
administracyjnej. Jej zadaniem ma być koordynacja akcji właściwych organów państwowych, 
utrzymywanie komunikacji z odpowiednimi instytucjami międzynarodowymi, opracowywa-
nie strategii działania dostosowanej do specyficznych warunków każdego kraju. Zob. szerzej 
w: M.E. Sokalska, Międzynarodowa strategia zapobiegania narkomanii, [w:] T. Marcinkowski 
(red.), Nawyk alkoholizowania się i ulegania narkomanii w okresie obecnych przemian społecz-
nych, Szczecin 1983, s. 117.

31 Do zadań Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii należy: monitorowanie i koordynowanie dzia-
łań w zakresie realizacji polityki państwa w obszarze środków odurzających, substancji psycho-
tropowych i prekursorów; występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawach 
dotyczących tworzenia, zmiany i uzupełnień do krajowych strategii i planów przeciwdziałania 
problemom wywoływanym przez obrót i używanie środków odurzających, substancji psycho-
tropowych i prekursorów; monitorowanie informacji o realizacji krajowych strategii i planów 
działania; monitorowanie realizacji Krajowego Programu; zalecanie rozwiązań organizacyjnych 
w zakresie dotyczącym przeciwdziałania narkomanii; współdziałanie z podmiotami, o których 
mowa w art. 5 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w zakresie problematyki dotyczącej dzia-
łalności Rady. 

32 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Prze-
ciwdziałania Narkomanii na lata 2011–2016 (Dz. U. Nr 78, poz. 428).

33 W obszarze profilaktyki celem głównym jest zmniejszenie popytu na narkotyki w polskim spo-
łeczeństwie. Osiągnięcie pożądanego efektu możliwe będzie m.in. poprzez zsynchronizowanie 
działań instytucjonalnych oraz podejmowanie działań zarówno w odniesieniu do ogółu społe-
czeństwa, jak i wybranych grup docelowych, takich jak dzieci i młodzież szkolna czy grupy 
szczególnie zagrożone używaniem narkotyków.

34 W dziedzinie leczenia, rehabilitacji, ograniczania szkód zdrowotnych i reintegracji społecz-
nej Program kładzie główny nacisk na poprawę jakości życia osób używających narkotyków 
szkodliwie i osób uzależnionych. Osiągnięcie tego celu planowane jest przez profesjonalizację 
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podaży35, współpracę międzynarodową36 oraz badanie i monitoring37. Dla każde-
go z tych obszarów sformułowano cel główny, którego osiągnięcie przyczyni się 
do zrealizowania założonego celu ogólnego.

W realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii uczestniczą rów-
nież jednostki samorządu województwa i gminy, ale nie powiatu. Zdaniem 
G. Ciury38, słusznie należy uznać pominięcie szczebla powiatu i służb samorządu 
powiatowego w strukturze podmiotów, realizujących zadania z zakresu przeciw-
działania narkomanii, za przeoczenie ze strony ustawodawcy. Odnosząc się do 
wykonywania zadań przez samorząd województwa, trzeba wskazać, że zgodnie 
z art. 14 ust. 1 u.s.w.39 wykonuje on określone ustawami zadania o charakterze 
wojewódzkim, w szczególności w zakresie: edukacji publicznej, w tym szkolnic-
twa wyższego, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, bezpieczeństwa 
publicznego. Ustawy mogą określać sprawy należące do zakresu działania wo-
jewództwa jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez 
zarząd województwa (art. 14 ust. 2 u.s.w.). Także i w tym przypadku u.p.n. uści-
śla powyższą regulację prawną. Zadania o charakterze wojewódzkim z zakresu 
przeciwdziałania narkomanii zostały bowiem określone w art. 9. Realizowane są 
one w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania narkomanii (WPPN), 
który uwzględnia kierunki i rodzaje działań określonych w Krajowym Progra-
mie. Program wojewódzki stanowi część strategii wojewódzkiej w zakresie po-
lityki społecznej. 

Zarząd województwa został zobligowany do przygotowywania projektu wo-
jewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii, który jest uchwalany przez 
sejmik województwa. Ponadto, organ wykonawczy samorządu województwa zo-
stał upoważniony do powoływania i odwoływania eksperta wojewódzkiego do 
spraw informacji o narkotykach i narkomanii. Warto w tym miejscu podkreślić, 
że zarząd województwa współpracuje przy realizacji WPPN w zakresie mery-
torycznym nie tylko z organami administracji publicznej, ale też – co wynika  
z art. 12 u.s.w. – z samorządem gospodarczym i zawodowym, innymi woje-
wództwami, organizacjami pozarządowymi, szkołami wyższymi i jednostkami 

programów leczenia, poprawę wskaźnika retencji (pozostawania) pacjentów w programach te-
rapeutycznych, zwiększenie dostępności leczenia substytucyjnego, rozwój programów redukcji 
szkód, zmniejszenie przypadków bezdomności i bezrobocia wśród osób używających narkoty-
ków szkodliwie oraz osób uzależnionych.

35 W tym zakresie zostały określone aktywności mające na celu ograniczenie krajowej uprawy 
konopi innych niż włókniste. Skoncentrowano się również na walce z krajową produkcją amfe-
taminy. 

36 Celem głównym współpracy międzynarodowej jest wzmocnienie pozycji Polski na forum mię-
dzynarodowym w zakresie ograniczania problemu narkotyków i narkomanii.

37 Obszar ten stanowić ma wsparcie dla realizacji planowanych działań z zakresu profilaktyki, 
rehabilitacji oraz ograniczenia podaży.

38 Zob. G. Ciura, Opinia merytoryczna do rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu narko-
manii, Warszawa 2005, s. 1–2.

39 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 596), 
dalej: u.s.w.
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naukowo-badawczymi. Zarząd województwa w celu realizacji zadań wynika-
jących z u.p.n. może powołać pełnomocnika (fakultatywnie), natomiast został 
on zobowiązany do powołania ekspertów. Zakres ich działań reguluje, w sposób 
szczegółowy, art. 9 ust. 7 u.p.n., zgodnie z którym do ich zadań należą m.in. 
ewaluacja i monitorowanie lokalnej polityki wobec narkomanii. Dane przez nich 
przekazywane stanowią istotny element w kształtowaniu WPPN i GPPN. 

Odnosząc się z kolei do działań podejmowanych przez samorząd gminy, 
należy wskazać, że przeciwdziałanie narkomanii to zadanie własne gminy. Na 
mocy art. 10 u.p.n. zostały przekazane gminom zadania, swoim zakresem obej-
mujące zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 
osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem; udzielanie rodzinom, 
w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i praw-
nej; prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególno-
ści dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla 
uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w poza-
lekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 
wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; udzielanie pomocy społecz-
nej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, dotkniętych ubó-
stwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym 
tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. Ich reali-
zacji ma służyć gminny program przeciwdziałania narkomanii, będący częścią 
gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. W tym celu wójt 
(burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt GPPN, który uwzględnia za-
dania określone w art. 2 ust.1 pkt 1–3 u.p.n. oraz kierunki działań wynikające 
z Krajowego Programu. Gminny program uchwala rada gminy, natomiast re-
alizują go jednostki w nim wskazane. Chodzi tu przede wszystkim o ośrodki 
pomocy społecznej, centra i kluby integracji społecznej, placówki oświatowe. 
Gminny program przeciwdziałania narkomanii, podobnie jak WPPN, ma cha-
rakter wiążący wobec jego adresatów. Warto nadmienić, że wójt (burmistrz, 
prezydent miasta) w celu realizacji zadań wynikających z u.p.n. może powołać 
pełnomocnika40. Jak trafnie spostrzegają K. Łucarz, A. Muszyńska, należałoby 
również zastanowić się nad celowością utrzymywania odrębnych programów 
przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi na szczeblu samorządu lokalne-
go. Wąska specjalizacja w problemach alkoholowych i tych związanych z nar-
kotykami być może znajduje swoje uzasadnienie w lecznictwie odwykowym, 
jednak trudno znaleźć wystarczające argumenty na jej zasadność w przypadku 
działań profilaktycznych41.

40 Szerzej w: Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, K. Łucarz, A. Muszyńska, War-
szawa 2008, s. 89–90.

41 Ibidem, s. 90.
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4. Programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Kształtowanie programów w zakresie przeciwdziałania przemocy domo-
wej z całą pewnością nie jest łatwym przedsięwzięciem, sama bowiem przemoc 
w rodzinie nie należy do zjawisk dobrze rozpoznanych, wiedza o niej jest cią-
gle niepełna42. Świadczy o tym orzeczenie Sądu Okręgowego we Wrocławiu, 
w którym uznano przemoc i gwałt małżeński za dopuszczalną formę współżycia 
małżonków, zaś sam fakt gwałcenia za dowód, że między małżonkami nie nastą-
pił zupełny i trwały rozpad pożycia będący jedyną przewidywaną przez Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy przesłanką do rozwiązania małżeństwa. W tym orzecze-
niu Sąd podniósł, że: „gdyby współżycie intymne małżonków było tak dobre, 
jak twierdzi pozwana, to powód nie musiałby stosować wobec niej przemocy, 
a inne sfery pożycia też układałyby się lepiej. Niewykonywanie przez jednego 
z małżonków obowiązków względem drugiego z małżonków nie uprawnia tego 
małżonka do uchylania się od jego obowiązków”43. 

Przechodząc do rozważań nad ostatnim zagadnieniem stanowiącym przed-
miot badań tego rozdziału, czyli podstawowymi metodami zwalczania przemocy 
w rodzinie, należy podkreślić, że przemoc w rodzinie, zwana również przemocą 
domową, nie polega wyłącznie na przemocy fizycznej, ale także psychicznej, 
seksualnej czy ekonomicznej. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
zobowiązała Radę Ministrów do przyjęcia Krajowego Programu Przeciwdzia-
łania Przemocy w Rodzinie, natomiast na ministra właściwego do spraw zabez-
pieczenia społecznego nałożyła zadania związane z monitorowaniem realizacji 
Programu. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opracowało projekt Krajo-
wego Programu na lata 2013–2020. Dokument został przygotowany przez Ze-
spół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który jest 
organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw zabezpiecze-
nia społecznego, oraz przez pracowników Departamentu Pomocy i Integracji 
Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Krajowy Program określa 
cztery obszary działania: profilaktykę44, ochronę i pomoc osobom dotkniętym 
przemocą w rodzinie45, oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie46 
42 Zob. H. Kołakowska Przełomiec, Przemoc w rodzinie, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjo-

logiczny” 1985, nr 1, s. 139; L. Tomaszewska, Zwalczanie przemocy w rodzinie, „Prokuratura 
i Prawo” 2000, nr 2, s. 77; S. Spurek, Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie przemocy 
w rodzinie, „Palestra” 2010, nr 7–8, s. 205–206.

43 Wyrok SO we Wrocławiu z 25 października 2004 r. (XIII RC 2865/03), niepubl. 
44 Obszar kierowany do ogółu społeczeństwa, w tym do osób i rodzin zagrożonych przemocą w ro-

dzinie. Jego celem jest zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie.

45 Obszar kierowany do osób dotkniętych przemocą w rodzinie (w tym do dzieci, kobiet, współ-
małżonków lub partnerów w związkach nieformalnych, osób starszych, osób niepełnospraw-
nych). Jego celem jest zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób do-
tkniętych przemocą w rodzinie.

46 Działania, które dotyczą np. takich kwestii, jak rozszerzenie katalogu oferty działań profilak-
tycznych w stosunku do osób i rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie, w szczególności skie-
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oraz monitoring. Jak wynika z Programu, jest on realizowany przez organy admi-
nistracji rządowej (przy wsparciu państwowych jednostek organizacyjnych reali-
zujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz 
prokuraturą i sądami powszechnymi), a także jednostki samorządu terytorialne-
go, przy współpracy podmiotów lub organizacji pozarządowych oraz kościołów 
i związków wyznaniowych. Głównym celem Krajowego Programu jest wprowa-
dzenie w życie szerokiego spektrum działań, mających na celu zarówno zwróce-
nie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie, jak i przeciwdzia-
łanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie profesjonalizmu służb społecznych 
w udzielaniu pomocy ofiarom przemocy rodzinnej, a także w podejmowaniu od-
powiednich działań wobec sprawców. Minister Pracy i Polityki Społecznej wy-
znacza do realizacji zadań, wynikających z Programu, Krajowego Koordynatora. 
Natomiast na szczeblach wojewódzkich realizatorami Programu są wyznaczeni 
przez wojewodów wojewódzcy koordynatorzy realizacji Krajowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

W odniesieniu do redakcji unormowań u.p.p.r. w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie na szczeblu samorządowym należy podkreślić, że ustawo-
dawca w art. 6 dokonał wyliczenia programów, do których opracowania i reali-
zacji zobowiązane zostały jednostki samorządu terytorialnego tak na szczeblu 
województwa, jak i powiatu oraz gminy. Prawodawca nie określił w u.p.p.r. cha-
rakteru prawnego tych programów, ich formy, trybu przyjmowania, treści, spo-
sobu realizacji, okresu obowiązywania, brakuje też wskazania konkretnych or-
ganów odpowiedzialnych za przygotowanie i wykonanie programów. Niemniej 
jednak, jak podkreśla I. Sierpowska47, u.p.p.r. jest tylko uzupełnieniem postano-
wień zawartych w u.p.s. oraz u.w.t. Dlatego też można przyjąć, że organy admini-
stracji mają bardzo szeroką swobodę co do tego, kiedy uchwalić dany plan i jakie 
postanowienia w nim zawrzeć, w tym przede wszystkim – jakie przyjąć konkret-
ne cele. Tego rodzaju swobodę określa się mianem uznania planistycznego48.

Podsumowanie

Podsumowując, należy podkreślić, że w demokratycznym państwie prawa 
każda jednostka powinna mieć zapewnioną ochronę jej życia i zdrowia. Usta-
wodawca polski wychodzi naprzeciw problemom społecznym współczesnych 
czasów – przez przyjęte rozwiązania prawne w aktach prawnych rangi ustawy, 

rowanych do dzieci i młodzieży; konieczność zmobilizowania przedstawicieli wszystkich służb, 
zarówno szczebla centralnego, jak również samorządu terytorialnego, do aktywnego włączania 
się do pracy na rzecz realizacji systemowych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie prze-
mocy w rodzinie.

47 Zob. I. Sierpowska, Prawo pomocy społecznej, Warszawa 2007, s. 216.
48 Zob. M. Szydło, Planowanie indykatywne jako funkcja państwa wobec gospodarki, [w:] B. Po-

powska (red.), Funkcje współczesnej administracji gospodarczej, Poznań 2006, s. 152–153.
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rozporządzeniach, ale także w programach o zasięgu ogólnokrajowym i lokal-
nym, zobowiązując tym samym organy administracji publicznej do zapewnienia 
ochrony jednostki. Samorządy województw oraz gmin zostały zobligowane do 
przygotowania projektów programów, w których podstawowe znaczenie w tym 
zakresie odgrywa działalność profilaktyczna oraz interwencyjna. Warto na za-
kończenie dodać, że pomimo faktu, iż programy realizowane przez właściwe 
organy administracji publicznej nie są zaliczane do źródeł prawa określonych 
w Konstytucji RP, nie umniejsza to im rangi znaczenia w walce z aktualnymi 
problemami społeczeństwa. 

Plany jako akty wewnętrzne często wywierają pośredni wpływ na prawa i obo-
wiązki obywateli49. Ich treść nie jest obojętna z punktu widzenia członków wspólno-
ty, gdyż niewątpliwie – w sposób pośredni – wpływa na ich status prawny i jakość 
życia na danym terenie50. Zwraca się uwagę, że o ile normy wewnętrzne zasadni-
czo charakteryzują się bardzo luźnym związkiem z normami prawa powszechnie 
obowiązującego, o tyle inaczej jest w przypadku planów. Wykazują one bowiem 
bardzo silny związek z tymi normami i mogą w istotny sposób dotyczyć interesów 
podmiotów innych niż adresaci planów, w tym również interesów obywateli51.
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Programs for the prevention alcoholism, 
drug ause and do męskich violence

Summary: The issue of the use of psychotropic drugs, alcohol abuse, and violence in 
the family, are one of the most important issues of the contemporary world. In Poland, the 
legislature shall take to counteract these the problems both by legislative rank of the Act 
but also by programs of national and local government level. These documents identify 
the authorities to take specific actions, tasks, and their expertise, but also the main objec-
tive and strategic objectives, the implementation of which will contribute to the primary 
objective. It is important to programs executed at the level of the provincial government 
and municipal government, as these units are closest to the public. This article has been 
characterized, in a synthetic way, specific programs preventing alcoholism, drug addic-
tion and domestic violence, taking into account their scope of action.

Keywords: program, prevention, alcoholism, addiction, domestic violence
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Rozdział II
Postępowanie w stosunku do osób nadużywających 

alkoholu oraz osób uzależnionych od środków 
odurzających bądź psychotropowych

Streszczenie: Uzależnienie od alkoholu i narkotyków to jeden z ważniejszych pro-
blemów społecznych. Negatywne znaczenie tego zjawiska jest tak duże, że ustawodaw-
ca zdecydował się na uregulowanie kwestii z nim związanych w aktach prawnych rangi 
ustawowej. W obecnym porządku prawnym tymi aktami są ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z nimi przeciwdziałanie alkoho-
lizmowi i narkomanii stanowi zadanie publiczne administracji, znajdują się w nich prze-
pisy regulujące procedurę związaną z postępowaniem w stosunku do osób uzależnionych.

Słowa kluczowe: narkotyki, nadużywanie alkoholu, środki psychotropowe, środki 
odurzające, ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Alkoholizm i narkomania stanowią zjawiska, które w sposób negatywny 
i trwały wpisały się w krajobraz życia społecznego1. Zarówno alkoholizm, jak 
i narkomania uznawane są za czynniki wywołujące uzależnienie2 i prowadzące 
do wykluczenia społecznego osób uzależnionych3. W ostatnich latach zagrożenia 
nimi powodowane nasiliły się, powodując konieczność wydania aktów norma-
tywnych regulujących w swojej treści te dziedziny życia społecznego, które wy-
1 Zob. A. Ważny, [w:] W. Kotowski, B. Kurzęba, A. Ważny, Ustawa o przeciwdziałaniu narkoma-

nii. Komentarz, Warszawa 2013, s. 9.
2 Zob. R. Budzisz, B. Jaworska-Dębska, K. Wlaźlak, Rola samorządu terytorialnego w zakresie 

przeciwdziałania narkomanii. Część I, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2007, t. 26, s. 48.
3 Zob. K. Wlaźlak, Planowanie działań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciw-

działania narkomanii, System Informacji Prawnej LEX/el. dla Samorządu Terytorialnego, Wol-
ters Kluwer 2010.
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wołują negatywne zjawiska społeczne4. Powszechnie uważa się, że uzależnienie 
od alkoholu i narkotyków wiąże się z „anormalną sytuacją”, w jakiej znajduje się 
psychika człowieka w trakcie oddziaływania na jego organizm tych substancji5. 
Mimo że „decyzja o stosowaniu alkoholu lub innego środka działającego podob-
nie jest autorytarną decyzją”6 każdej jednostki, to jednak państwo stara się prze-
ciwdziałać negatywnym konsekwencjom związanym z nadużywaniem alkoholu 
i narkotyków. Wyrazem tego są akty prawne, które nakładają na organy admini-
stracji publicznej obowiązek podejmowania działań mających na celu zapobiega-
nie narkomanii i alkoholizmowi, a także tworzenie odpowiednich warunków do 
leczenia, rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych7.

1. Postępowanie w stosunku do osób nadużywających alkoholu

Zadania organów administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania alko-
holizmowi regulują przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowa-
niu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi8. Realizowane są one przez 
odpowiednie kształtowanie polityki społecznej państwa9, która odnoszona jest 
do zobowiązań organów administracji publicznej w zakresie wybranych potrzeb 
społecznych10. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5–7 u.w.t.p.a. do katalogu instrumen-

4 Zob. L. Frąckiewicz, Polityka społeczna. Zarys wykładu, Katowice 1998, s. 220. Zob. także: 
A. Muszyńska, Narkomani. Sprawcy czynów karalnych, Kraków 2004, s. 7. A. Muszyńska 
podkreśla, że współcześnie obserwuje się wyraźną tendencję rozwojową narkomanii, wraz ze 
zmiennością form tego zjawiska. Tę samą uwagę można odnieść do zjawiska alkoholizmu, 
który w polskiej rzeczywistości pozostaje wciąż głównym źródłem uzależnień. Zob. szerzej: 
R. Budzisz, B. Jaworska-Dębska, K. Wlaźlak, Rola samorządu terytorialnego w zakresie wy-
chowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Część II, „Studia Prawno-Ekono-
miczne” 2009, t. 80, s. 53 i n.

5 Zob. W. Maciejko, Instytucje pomocy społecznej, Warszawa 2009, s. 188.
6 Ibidem, s. 188.
7 J. Lang, [w:] Prawo administracyjne, M. Wierzbowski (red.), Warszawa 2011, s. 526. 
8 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho-

lizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356). Dalej: ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi, ustawa antyalkoholowa, u.w.t.p.a. Na temat u.w.t.p.a. zob. również: 
R. Sawuła, Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Tekst ustawy wraz z ko-
mentarzem, orzecznictwem i aktami wykonawczymi, Przemyśl 2003, s. 387. 

9 Art. 2 ust. 1 u.w.t.p.a. 
10 L. Dziewięcka-Bokun, O sposobach rozumienia polityki społecznej, [w:] Uwarunkowania 

współczesnej polityki społecznej, B. Ponikowski, J. Zarzeczny (red.), Wrocław 2002, s. 63. Co 
istotne, zarówno alkoholizm, jak i narkomania stanowią w myśl art. 7 pkt 13 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 182) ryzyka udzielania 
świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Umiejscowienie alkoholizmu i narkomanii w tym sa-
mym przepisie ustawy o pomocy społecznej (dalej: u.p.s.) pozwala na wyprowadzenie wniosku, 
że trudności życiowe nimi wywołane są do siebie zbliżone i wymagają podobnych środków 
zaradczych. Na temat alkoholizmu i narkomanii jako ryzyk udzielania świadczeń z pomocy 
społecznej zob. M. Preiss-Mysłowska, T. Chruściel, Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. 
Komentarz, Warszawa 2000, s. 575 oraz W. Maciejko, Instytucje…, s. 194.
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tów polityki społecznej państwa w sferze przeciwdziałania alkoholizmowi11 zo-
stały zaliczone działania związane m.in. z rehabilitacją osób dotkniętych alko-
holizmem, reintegracją osób, które wyleczyły się z uzależnienia alkoholowego, 
zapobieganiem i usuwaniem negatywnych następstw nadużywania alkoholu oraz 
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie dotkniętej problemem alkoholizmu12. 
W nauce prawa administracyjnego podkreśla się, że wymienione tutaj działania 
mają na celu zapobieganie ujemnym następstwom nadużywania alkoholu. Wśród 
nich na szczególną uwagę zasługują unormowania rozdziału drugiego ustawy 
antyalkoholowej, zatytułowanego „Postępowanie w stosunku do osób nadużywa-
jących alkoholu”13. Określone w nim zasady postępowania w stosunku do osób 
nadużywających alkoholu są bowiem środkami ochrony i doraźnej interwencji 
podejmowanej w stosunku do osób znajdujących się pod wpływem alkoholu. 
Stanowią one także szczególnego rodzaju pomoc dla osób poddanych leczeniu 
odwykowemu i rehabilitację osób uzależnionych14. Na podkreślenie zasługuje 
również fakt, że uregulowania rozdziału drugiego u.w.t.p.a. wprowadzają zasadę 
dobrowolności leczenia odwykowego osób uzależnionych15, która odnosi się do 
relacji występującej między wolą osoby poddającej się leczeniu a jego efekta-
mi16. Należy jednak podkreślić, że w doktrynie prawa administracyjnego uważa 
się, że „utrzymanie przymusowego leczenia w pewnych sytuacjach […] wydaje 
się uzasadnione, a […] wyjątki od zasady dobrowolności leczenia nie powinny 
być tak szeroko określone jak w obecnej regulacji”17 prawnej. 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 u.w.t.p.a. leczenie odwykowe osób uzależnionych od 
alkoholu prowadzą stacjonarne i niestacjonarne zakłady lecznictwa odwykowego 
11 Jak podkreśla R. Sawuła, „fakt negatywnego wpływu spożywania napojów alkoholowych na 

rozmaite zjawiska życia społecznego nie jest przez nikogo kwestionowany. Nie jest więc zasko-
czeniem, że ustawodawca stara się niekorzystne skutki powyższego zjawiska ograniczać i neu-
tralizować”. Zob. idem, Administracyjnoprawne środki ograniczenia dostępności do alkoholu. 
Uwagi na tle nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
„Samorząd Terytorialny” 1997, nr 3, s. 47.

12 Zob. W. Maciejko, Instytucje…, s. 184. Zob. także J. Lang, Zapobieganie narkomanii, [w:] Pra-
wo…, s. 522–523.

13 J. Lang, [w:] Prawo…, s. 524.
14 Zob. E. Ura, [w:] E. Ura, Ed. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2008, s. 469.
15 Zob. I. Skrzydło-Niżnik, G. Zalas, Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-

holizmowi. Komentarz. Doktryna. Orzecznictwo, Kraków 2002, s. 370.
16 Zob. na ten temat: B. Jaworska-Dębska, Spór wokół modelu polskiej regulacji alkoholowej. Za-

gadnienia administracyjnoprawne, Łódź 1995.
17 I. Skrzydło-Niżnik, G. Zalas, Ustawa…, s. 371. Zgodnie z obecnie obowiązującą regulacją prawną 

wyjątki od zasady dobrowolności leczenia odwykowego obejmują jedynie pewne kategorie osób 
i są ściśle określone przez przepisy u.w.t.p.a. Pierwszą kategorię ludzi, do których nie stosuje się 
zasady dobrowolności leczenia odwykowego, stanowią osoby, które w związku z nadużywaniem 
alkoholu powodują rozkład życia społecznego, demoralizację nieletnich, a także osoby uchylające 
się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny. Druga kategoria obej-
muje natomiast osoby, których dotyczy obowiązek poddania leczeniu odwykowemu. Natomiast 
trzecią kategorię tworzą osoby umieszczone w zakładach karnych, aresztach śledczych i ośrod-
kach przystosowania społecznego. Zob. J. Lang, [w:] Prawo…, s. 525.
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oraz inne zakłady opieki zdrowotnej18. Od osób uzależnionych nie pobiera się 
opłat za świadczenia zakładów opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa odwy-
kowego. Katalog tych świadczeń obejmuje w szczególności19 programy korek-
cyjne dla osób spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie lub używających 
substancji psychoaktywnych, programy psychoterapii uzależnień i programy 
psychoterapii członków rodzin osób uzależnionych, indywidualne świadczenia 
zapobiegawczo-lecznicze oraz działania konsultacyjno-edukacyjne dla członków 
rodzin osób uzależnionych od alkoholu20. Przyjęta zasada bezpłatności świad-
czeń ma w założeniu umożliwić osobom uzależnionym od alkoholu i osobom 
nieposiadającym ubezpieczenia z innych tytułów podjęcie decyzji o poddaniu 
się leczeniu odwykowemu21. Sam proces dobrowolnego leczenia osób naduży-
wających alkoholu rozpoczyna się jednak dopiero z chwilą skierowania osoby 
uzależnionej na badanie wykonywane przez biegłego22, na które kieruje gmin-
na komisja rozwiązywania problemów alkoholowych23 posiadająca wyłączną 
kompetencję do kierowania na tego rodzaju badanie24. Na wniosek jej oraz pro-

18 Art. 21 ust. 1 u.w.t.p.a.
19 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji 

personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świad-
czenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi 
od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organiza-
cjami społecznymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 734).

20 Art. 21 u.w.t.p.a.
21 Zob. I. Skrzydło-Niżnik, G. Zalas, Ustawa…, s. 372.
22 Ibidem, s. 381.
23 Ibidem. Osoby wymienione w art. 24 u.w.t.p.a. kierowane są na takie badanie na swój wnio-

sek lub z inicjatywy gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Zgodnie z art. 
24 u.w.t.p.a. są to osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia 
rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają 
spokój lub porządek publiczny; kieruje się je na badanie przez biegłego w celu wydania opinii 
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

24 Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych to ustawowo ustanowiony pod-
miot, który realizuje określone w u.w.t.p.a. zadania na obszarze swojej właściwości (obejmu-
jącej teren danej gminy). Do ustawowych zadań tej komisji należy m.in.: inicjowanie działań 
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, integracja społeczna 
osób uzależnionych od alkoholu oraz czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wo-
bec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowe-
go. Właściwość gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych określa się według 
miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy. Zgodnie z wyrokiem 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 12 maja 2009 r., III SA/Łd 74/09,  
www.orzeczenia-nsa.pl, skład komisji został określony przez ustawodawcę i ma wyspecjalizo-
wany charakter. Oznacza to, że mogą w niego wchodzić wyłącznie osoby przeszkolone w zakre-
sie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zob. Ł. Radwanowicz, Działania 
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wobec osób nadużywających alko-
holu, [w:] Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie. Doświadczenia i dylematy dalszego 
rozwoju, J. Sługocki (red.), Bydgoszcz 2009, s. 293–300 oraz R. Budzisz, B. Jaworska-Dębska, 
K. Wlaźlak, Rola samorządu terytorialnego w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdzia-
łania alkoholizmowi. Część I…, s. 64–65.
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kuratora może zostać orzeczony obowiązek poddania się leczeniu w zakładzie 
lecznictwa odwykowego. W opinii Trybunału Konstytucyjnego przyjęcie takiego 
rozwiązania znajduje swoje uzasadnienie w realizacji określonych ustawowo ce-
lów publicznych. Z tego też względu legitymacji do wystąpienia z takim wnio-
skiem nie posiadają np. podmioty prywatne25.

Na gruncie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi, równolegle z dobrowolnym leczeniem osób uzależnionych, funk-
cjonuje model leczenia przymusowego. Model przymusowego leczenia osób 
nadużywających alkoholu został wprowadzony w Polsce w latach pięćdzie-
siątych XX w. i był stosowany wobec osób, które swoim postępowaniem po-
wodowały rozkład życia rodzinnego, demoralizowały nieletnich, zagrażały 
bezpieczeństwu otoczenia albo zakłócały systematycznie spokój lub porządek 
publiczny26. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego postępowanie o poddanie 
obowiązkowi leczenia jest sprawą dotyczącą praw i wolności osoby nadużywa-
jącej alkoholu27. O obowiązku przymusowego leczenia orzeka więc sąd rejo-
nowy w trybie nieprocesowym28 po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna 
odbyć się w terminie miesiąca od dnia wpływu wniosku o wydanie orzeczenia 
w przedmiocie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu przez osobę 
nadużywającą alkoholu29. Istnieje jednak możliwość wydania takiego roz-
strzygnięcia bez konieczności przeprowadzenia rozprawy. Zgodnie bowiem  
z art. 514 § 2 k.p.c.30 sąd na posiedzeniu niejawnym może oddalić wniosek 
o wydanie orzeczenia w przedmiocie obowiązku poddania się leczeniu odwy-
kowemu przez osobę nadużywającą alkoholu, jeżeli z jego treści wynika oczy-
wisty brak uprawnienia wnioskodawcy31. 

Wspomniane wyżej postanowienie sądu w zakresie obowiązku poddania się 
leczeniu odwykowemu rozstrzyga co do istoty sprawy32. W konsekwencji tego 
uczestnikowi postępowania, którego takie orzeczenie dotyczy, przysługuje pra-
wo do wniesienia apelacji do sądu, a następnie skargi kasacyjnej33. W omawia-
nym postanowieniu sąd może dodatkowo orzec o ustanowieniu nadzoru kura-

25 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 lipca 2006 r., K. 43/05 (opublik. w Dz. U. z 2006 r. 
Nr 122, poz. 855).

26 Zob. B. Jaworska-Dębska: Spór wokół modelu polskiej regulacji alkoholowej. Zagadnienia ad-
ministracyjnoprawne, Łódź 1995, s. 142.

27 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 lipca 2006 r., K. 43/05.
28 Zob. I. Skrzydło-Niżnik, G. Zalas, Ustawa…, s 384.
29 W przypadku nieusprawiedliwionego niestawienia na rozprawę przez osobę nadużywającą al-

koholu lub uchylanie się przez nią od zarządzonego poddania się badaniu przez biegłego albo 
obserwacji w zakładzie leczniczym właściwy sąd rejonowy może zarządzić jej przymusowe 
doprowadzenie przez Policję. Zob. ibidem, s. 394.

30 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, 
poz. 296 z późn. zm.). Dalej: k.p.c.

31 Zob. I. Skrzydło-Niżnik, G. Zalas, Ustawa…, s. 393.
32 Art. 518 k.p.c. Zob. także I. Skrzydło-Niżnik, G. Zalas, Ustawa…, s. 386.
33 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 lipca 2006 r., K. 43/05.
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tora34, a w sytuacji, gdy na skutek uzależnienia zachodzi potrzeba całkowitego 
ubezwłasnowolnienia osoby nadużywającej alkoholu, sąd może orzec o jej ubez-
własnowolnieniu. W takim przypadku sąd może również orzec o umieszczeniu 
osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej dla osób uzależnionych 
od alkoholu. Jest to jednak możliwe tylko wówczas, gdy nie zachodzi możli-
wość objęcia osoby uzależnionej inną stałą opieką35. Na zakończenie rozważań 
poświęconych przymusowemu leczeniu osób nadużywających alkoholu należy 
jeszcze zauważyć, że orzeczony przez sąd obowiązek w przedmiocie poddania 
się leczeniu odwykowemu trwa tak długo, jak długo wymaga tego cel leczenia. 
Maksymalny czas trwania tego obowiązku wynosi jednak dwa lata i jest on liczo-
ny od chwili uprawomocnienia się postanowienia sądu orzekającego o obowiąz-
ku poddania się leczeniu odwykowemu36.

Podkreślenia wymaga również fakt, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi normuje szczególne przypadki leczenia odwy-
kowego osób uzależnionych. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 37 ust. 1 u.w.t.p.a. 
osoby uzależnione, umieszczone w zakładach poprawczych i schroniskach dla nie-
letnich, mają obowiązek poddania się zarządzonemu przez administrację tych za-
kładów obowiązkowi leczenia odwykowego. Jak słusznie podkreśla się w nauce 
prawa administracyjnego, przepisy art. 37 u.w.t.p.a. 

określają odrębne zasady postępowania w stosunku do osób, które wymagają na 
skutek uzależnienia od alkoholu leczenia odwykowego, ale z uwagi na konflikt 
z prawem znalazły się w miejscach odosobnienia. Zasady te odnoszą także się do 
osób przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz 
do osób umieszczonych w zakładach karnych, aresztach śledczych i ośrodkach 
przystosowania społecznego37.

Kolejnym ze sposobów walki z nadużywaniem alkoholu są tzw. izby wy-
trzeźwień38. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi wprowadza szczególny tryb postępowania wobec osób będących w stanie 
nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu 

34 Szczegółowy zakres obowiązków kuratora określa rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości 
oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania 
nadzoru nad osobami, w stosunku do których orzeczony został obowiązek poddania się leczeniu 
odwykowemu (Dz. U. z 1983 r. Nr 25, poz. 110).

35 Zgodnie z art. 13 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, 
poz. 93 z późn. zm.) osoba, która ukończyła lat 13, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, 
jeśli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń 
psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym po-
stępowaniem.

36 Art. 34 ust. 1 u.w.t.p.a.
37 I. Skrzydło-Niżnik, G. Zalas, Ustawa…, s. 399.
38 Zob. W. Grzyb, Ograniczenie wolności obywatelskiej wynikające z Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej a funkcjonowanie izb wytrzeźwień, [w:] T. Gardocka, J. Sobczak (red.), Izby wytrzeź-
wień a prawa człowieka, Toruń 2013, s. 92. 
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publicznym lub w zakładzie pracy, a także wobec osób znajdujących się w oko-
licznościach zagrażających ich życiu, lub zdrowiu lub w stosunku do osób, które 
zagrażają życiu lub zdrowiu innych. Zgodnie z art. 40 u.w.t.p.a. osoby te mogą 
zostać doprowadzone do izby wytrzeźwień, podmiotu leczniczego lub do innej 
właściwej placówki utworzonej lub wskazanej przez jednostkę samorządu tery-
torialnego albo do miejsca zamieszkania lub pobytu tej osoby39. W przypadku 
braku izby wytrzeźwień osoby takie mogą zostać doprowadzone do jednostek 
Policji40. Według J. Langa doprowadzenie do tych miejsc jest ujemnym następ-
stwem picia alkoholu41. Z kolei jak podkreśla T. Gardocka, umieszczenia w izbie 
wytrzeźwień dotyczy standard konstytucyjny określony w art. 42 ust. 1 Konsty-
tucji RP42, a samo zatrzymanie w izbie wytrzeźwień nie może trwać dłużej niż 
24 godziny43. Reguła ta nie ma jednak zastosowania w przypadku osób małolet-
nich, w stosunku do których istnieje możliwość niezwłocznego zwolnienia na 
wniosek ich rodziców lub opiekunów prawnych, po udzieleniu małoletniemu po-
mocy medycznej44. Standardy konstytucyjne wymuszają również regulację przy-
znającą osobie doprowadzonej do izby wytrzeźwień prawo wniesienia zażalenia 
do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zatrzymania lub doprowadzenia, 
które w praktyce pozwala na domaganie się zbadania zasadności i legalności do-
prowadzenia do izby wytrzeźwień, decyzji o zatrzymaniu, jak również prawidło-
wości jej wykonania45.

Podstawą przyjęcia do izby wytrzeźwień, placówki lub jednostki Policji jest 
wynik badania zawartości alkoholu w organizmie osoby doprowadzonej do tych 
miejsc, który powinien zostać potwierdzony specjalnym wydrukiem z urządze-
nia służącego do pomiaru zawartości alkoholu w organizmie. Wydruk ten sta-
nowi następnie załącznik do protokołu doprowadzenia lub karty ewidencyjnej. 
W przypadku braku zgody osoby doprowadzonej na przeprowadzenie takiego 
badania przyjmowana jest ona do izby wytrzeźwień, placówki lub jednostki Po-
licji wyłącznie w przypadku występowania dodatkowych symptomów upojenia 
alkoholowego potwierdzonych przez lekarza lub felczera izby wytrzeźwień lub 
placówki, a w przypadku osób doprowadzonych do jednostki Policji przez upo-
ważnionego funkcjonariusza Policji – w protokole doprowadzenia lub karcie 

39 Art. 40 ust. 1 u.w.t.p.a.
40 Zob. R. Budzisz, B. Jaworska-Dębska, K. Wlaźlak, Rola samorządu terytorialnego w zakresie 

wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Część I…, s. 84.
41 Zob. J. Lang, [w:] Prawo…, s. 524.
42 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 

z późn. zm.). Dalej: Konstytucja RP.
43 Zob. T. Gardocka, Izby wytrzeźwień – miejsce instytucji w porządku prawnym, [w:] Izby wytrzeź-

wień…, s. 68–69 oraz art. 42 ust 1 u.w.t.p.a.
44 § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, 

przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i pla-
cówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. 2004 r. 
Nr 20, poz. 192).

45 Zob. I. Skrzydło-Niżnik, G. Zalas, Ustawa…, s. 414.
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ewidencyjnej46. Natomiast w sytuacji, gdy osoby przyjęte do izby wytrzeźwień 
stwarzają zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innej osoby, lub nisz-
czą przedmioty znajdujące się w ich otoczeniu, może zostać zastosowany wobec 
nich przymus bezpośredni polegający na krótkotrwałym unieruchomieniu osoby 
z użyciem siły fizycznej lub też dłużej trwającym obezwładnieniem osoby z uży-
ciem pasów, uchwytów, prześcieradeł lub kaftana bezpieczeństwa47.

Na marginesie rozważań dotyczących postępowania z osobami doprowa-
dzonymi do izby wytrzeźwień należy zauważyć, że za doprowadzenie i pobyt 
w izbie lub w jednostce Policji pobierane są opłaty48, które stanowią świadcze-
nie o przymusowym, bezzwrotnym, odpłatnym i jednostronnym charakterze. 
Wysokość opłaty za pobyt i doprowadzenie do izby wytrzeźwień ustalana jest 
jednostronnie przez organ zarządzający izbą wytrzeźwień, na podstawie przepi-
sów wykonawczych, co pozwala na sformułowanie wniosku, że opłata za pobyt 
w izbie wytrzeźwień ma charakter daniny publicznej i nie posiada charakteru 
zobowiązaniowego w rozumieniu prawa cywilnego, lecz administracyjnoprawny 
i wynikający z decyzji o przymusowym umieszczeniu w izbie wytrzeźwień49.

2. Postępowanie w stosunku do osób uzależnionych od środków 
psychotropowych i substancji odurzających 

Jeśli chodzi zaś o zapobieganie narkomanii, to zadania administracji publicz-
nej w tym zakresie zostały określone w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii50. Przeciwdziałanie narkomanii realizowane jest 
analogicznie jak w przypadku przeciwdziałania alkoholizmowi – za pomocą od-
powiedniego kształtowania polityki społecznej państwa51. Podobnie jak omówio-
na ustawa antyalkoholowa, również ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii za-
wiera w swojej treści rozdział odnoszący się do postępowania w stosunku do osób 
uzależnionych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.n. przeciwdziałanie narkomanii 
46 Dz. U. z 2004 r. Nr 20, poz. 192.
47 Art. 42 ust. 1–4 u.w.t.p.a.
48 Art. 42 ust. 5 u.w.t.p.a.
49 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 lutego 2010 r., SA/Bd 

1072/10, www.orzeczenia-nsa.pl.
50 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 124). Da-

lej: ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, u.p.n. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii weszła 
w życie w dniu 4 października 2005 r. U.p.n. została uzupełniona o rozwiązania dostosowane do 
regulacji Unii Europejskiej, zastępując tym samym ustawę z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciw-
działaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198 z późn. zm.). Należy zauważyć, że zada-
nia w zakresie przeciwdziałania narkomanii wykonują organy administracji rządowej i jednostek 
samorządu terytorialnego. Zadania te mogą być również realizowane przez szkoły, zakłady opieki 
zdrowotnej, jednostki wojskowe, Policję, Straż Graniczną, organy celne, jednostki organizacyjne 
Służby Więziennej oraz zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich, ośrodki pomocy społecznej 
oraz środki masowego przekazu. Zob. E. Ura, [w:] Prawo…, s. 469; L. Bielecki, [w:] J. Stelma-
siak, P. Ruczkowski, Materialne prawo administracyjne, Część II, Kielce 2010, s. 169.

51 Art. 2 ust. 1 u.p.n.
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realizowane jest za pomocą: leczenia, rehabilitacji, reintegracji osób uzależnio-
nych, ograniczania szkód zdrowotnych wynikających z narkomanii oraz szkód 
społecznych, u podłoża których stoi narkomania52. Regulacja prawna postępowa-
nia w stosunku do osób uzależnionych od narkotyków, w tym od środków odu-
rzających bądź psychotropowych, została zawarta w rozdziale czwartym u.p.n.53 
Podobnie jak w przypadku osób nadużywających alkoholu, także w przypadku 
osób uzależnionych od narkotyków funkcjonuje zasada dobrowolności leczenia54. 
Podjęcie leczenia, rehabilitacji lub też reintegracji osób uzależnionych jest dobro-
wolne, chyba że przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii stanowią ina-
czej55. Zasada dobrowolności leczenia nie dotyczy osób niepełnoletnich uzależ-
nionych od narkotyków oraz uzależnionych sprawców przestępstw pozostających 
w związku z używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych56. 
Zasada dobrowolności leczenia nie znajduje też zastosowania w przypadku, gdy 
uzależnienie doprowadziło do choroby psychicznej lub jej podejrzenia. Wówczas 
bowiem może zostać zastosowane leczenie przymusowe w trybie ustawy z dnia 
19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego57.

Na tle regulacji prawnej dotyczącej przeciwdziałania narkomanii pojawiają 
się pewne problemy terminologiczne związane z samym określeniem „narkoma-
nii”58. Jest to zagadnienie bardzo ważne, ponieważ podobne problemy pojawiają 
się również przy formułowaniu kryteriów zaliczania pewnych substancji do ka-
tegorii środków odurzających bądź psychotropowych59. Wynika to z tego, że za-
kres środków mogących powodować stan odurzenia ulega stałemu rozszerzeniu. 
Jak podkreśla R. Stefański, 

definicja środka odurzającego zawarta w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii 
nie obejmuje szeregu leków, które zależnie od swoich właściwości farmakologicz-

52 Art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.n.
53 Zob. Rozdział 4 u.p.n. „Postępowanie z osobami uzależnionymi”.
54 Zob. W. Kotowski, [w:] W. Kotowski, B. Kurzęba, A. Ważny, Ustawa o przeciwdziałaniu narko-

manii. Komentarz, Warszawa 2013, s. 173.
55 Zob. L. Bielecki, [w:] Materialne…, s. 177.
56 Zob. art. 30 i 71 ust 1 i 2 u.p.n.
57 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, 

poz. 1375). Zgodnie z jej art. 21 ust. 1 osoba, której zachowanie, wynikające z zaburzeń psy-
chicznych, może zagrażać bezpośrednio życiu tej osoby albo życiu lub zdrowiu innych osób, 
może być poddana badaniu psychiatrycznemu bez jej zgody. To samo dotyczy osoby, która nie 
jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Natomiast w przypadku osoby 
małoletniej lub ubezwłasnowolnionej całkowicie poddanie badaniu psychiatrycznemu może od-
być się także bez zgody jej przedstawiciela ustawowego.

58 Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 11 u.p.n. narkomania to stałe lub okresowe używa-
nie w celach innych niż medyczne środków odurzających lub substancji psychotropowych albo 
środków zastępczych, w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie od nich.

59 Środki odurzające dzieli się na grupy w zależności od stopnia ryzyka, jakie może powstać w przy-
padku użycia ich do innych celów niż medyczne oraz zakresu ich stosowania w celach medycz-
nych. Podział środków odurzających na grupy: I-N, II-N, III-N, IV-N określa załącznik nr 1 do 
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zob. na ten temat: L. Bielecki, [w:] Materialne…, s. 180.
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nych mogą wywierać różny wpływ na sprawność psychomotoryczną kierowców, 
a zwłaszcza na koncentrację uwagi, jej rozdzielczość, czas reakcji, zdolność do 
podejmowania decyzji, zdolność do dyskryminacji bodźców, koordynację ruchów, 
precyzję percepcji, odporność na zmęczenie i znużenie60. 

Z kolei definicja „substancji psychotropowej”, zawarta w art. 4 pkt 25 u.p.n., 
ma charakter mieszany61. Z jednej bowiem strony decydującym kryterium 
o nadaniu statusu substancji psychotropowej jakiemuś związkowi chemicznemu 
jest mechanizm jego działania, z drugiej zaś – fakt umieszczenia go w wykazie 
stanowiącym załącznik nr 2 do u.p.n.62

Zgodnie z art. 28 ust. 1 u.p.n. osoba uzależniona może być leczona przy za-
stosowaniu leczenia substytucyjnego63, którego szczegółowy tryb został określo-
ny w rozporządzeniu w sprawie leczenia substytucyjnego64. Leczenie substytu-
cyjne prowadzone jest na podstawie specjalnego programu leczenia. Pacjenta do 
udziału w nim kwalifikuje jego kierownik lub upoważniony przez niego lekarz 
wykonujący zadania w tym programie65. Osoba kierowana do udziału w progra-
mie musi jednak spełnić pewne warunki, aby mogła zostać zakwalifikowana do 
udziału w nim. Osoba taka musi być pełnoletnia i uzależniona od opioidów przez 
okres nie krótszy niż 3 lata. Dodatkowo próby jej leczenia metodami konwen-
cjonalnymi nie przyniosły żadnych rezultatów. Istnieje również wymóg zobo-
wiązania się takiej osoby do zachowania abstynencji od środków odurzających 
i substancji psychotropowych oraz wymóg wyrażenia pisemnej zgody na podję-
cie leczenia w ramach programu i przestrzegania jego wymogów66. Zapobiega-
niu ewentualnemu uczestnictwu przez osobę uzależnioną w więcej niż jednym 
programie zapobiega specjalny wpis osoby uzależnionej w centralnym wykazie 

60 Podkreśla się, że termin „środek odurzający” został wprowadzony ustawą z dnia 8 stycznia 
1951 r. o środkach farmaceutycznych i odurzających. Został on również użyty w przepisach ko-
deksu karnego z 1969 r. Na ten temat zob.: R.A. Stefański, Glosa do uchwały SN z dnia 27 lutego 
2007 r., I KZP 36/06, „Państwo i Prawo” 2007, nr 8, s. 132, L.T. Borkowski, J. Markiewicz, Tok-
sykomania w praktyce śledczej, Warszawa 1962, s. 73; T. Hanausek, Toksykomania. Zagadnienia 
wstępne, [w:] Narkomania. Materiały z konferencji, Warszawa 1972, s. 9.

61 Jak podkreśla L. Bielecki, „substancje psychotropowe dzieli się na grupy w zależności od stop-
nia ryzyka powstania uzależnienia w przypadku używania ich w celach innych niż medycz-
ne oraz zakresu ich stosowania w celach medycznych. Podział substancji psychotropowych na 
grupy I-P, II-P, III-P i IV-P, określa załącznik nr 2 do ustawy” o przeciwdziałaniu narkomanii. 
Zob. L. Bielecki, [w:] Materialne…, s. 179.

62 Zob. m.in. P. Robson, Narkotyki, Kraków 1997; K. Laskowska, Nielegalny handel narkotykami 
w Polsce, Białystok 1999; B. Szukalski, Narkotyki. Kompendium wiedzy o środkach uzależnia-
jących, Warszawa 2005.

63 Art. 28 ust.1 u.p.n.
64 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie leczenia substytucyjnego 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 368). Rozporządzenie weszło w życie w dniu 3 kwietnia 2013 r. z wyjąt-
kiem § 5 ust. 4 pkt 1 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2013 r.

65 W. Kotowski, [w:] Ustawa…, s. 187.
66 Zob. ibidem, s. 188.
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osób poddanych leczeniu substytucyjnemu67. Ponadto jeżeli przemawiają za tym 
ważne względy zdrowotne osoby uzależnionej, wówczas kierownik programu 
może zakwalifikować do leczenia substytucyjnego osoby, które nie spełnianą 
powyższych warunków68. Co istotne, kierownik programu może też wyłączyć 
z leczenia substytucyjnego pacjenta w przypadku, gdy trzykrotne kolejne lub pię-
ciokrotne wykonane w ciągu 6 miesięcy badanie moczu potwierdza przyjmowa-
nie przez niego środków odurzających lub substancji psychotropowych innych 
niż stosowane w leczeniu substytucyjnym. Od udziału w programie może zostać 
również wyłączony pacjent nieprzestrzegający innych ważnych wymogów okre-
ślonych w treści programu69.

Kwestią, na którą także należy zwrócić uwagę przy omawianiu postępowania 
w stosunku do osób uzależnionych od narkotyków, jest regulacja art. 30 ust. 1 u.p.n. 
Zgodnie z nim na wniosek przedstawiciela ustawowego, krewnych w linii prostej, 
rodzeństwa lub faktycznego opiekuna albo z urzędu sąd rodzinny może skierować 
osobę niepełnoletnią na przymusowe leczenie i rehabilitację70. Sąd rodzinny, kieru-
jąc na przymusowe leczenie i rehabilitację, nie określa jednak z góry czasu ich trwa-
nia. Nie może być on jednak dłuższy niż 2 lata. Jedynie w przypadku osiągnięcia 
przez osobę uzależnioną pełnoletności przed ukończeniem leczenia i rehabilitacji 
sąd rodzinny może przedłużyć okres leczenia i rehabilitacji na czas niezbędny do 
osiągnięcia ich celów, jednakże łącznie nie dłużej niż na okres 2 lat. Samo postępo-
wanie w sprawie skierowania niepełnoletniej osoby uzależnionej na przymusowe 
leczenie i rehabilitację prowadzone jest według przepisów ustawy z dnia 26 paź-
dziernika 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich71. Nie wskazuje ona jed-
nak, czy jest to postępowanie opiekuńczo-wychowawcze, czy też postępowanie po-
prawcze. Jednak ze względu na fakt, że podstawą zastosowania w tym przypadku 
leczenia przymusowego i rehabilitacji jest ustalenie, że nieletni jest osobą uzależ-
nioną w rozumieniu art. 4 pkt 15 u.p.n., a nie ustalenie, że dopuścił się on czynu 
karalnego, należy przyjąć, że postępowanie wszczęte na podstawie art. 30 u.p.n. jest 
postępowaniem opiekuńczo-wychowawczym72.

Na marginesie rozważań odnoszących się do postępowania w stosunku do 
osób uzależnionych od narkotyków warto zauważyć, że również w zakładach 
karnych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, a także w jednost-
kach organizacyjnych Służby Więziennej prowadzi się reintegrację osób uza-
leżnionych73. Szczegółowe warunki i tryb postępowania leczniczego, rehabilita-
cyjnego i reintegracyjnego w stosunku do osób uzależnionych, umieszczonych 

67 Ibidem, s. 344.
68 Ibidem, s. 343–344.
69 Ibidem, s. 344.
70 Art. 30 ust. 1 u.p.n.
71 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz. U. 

z 2002 r. Nr 11, poz. 109).
72 Zob. K. Łucarz, A. Muszyńska, Ustawa…, Warszawa 2008, s. 354.
73 Zob. art. 29 ust. 1 u.p.n.
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w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich określają przepisy roz-
porządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie szcze-
gółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i re-
integracyjnego w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu umieszczonych 
w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich74. Natomiast szczegó-
łowe warunki i tryb postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegracyj-
nego w stosunku do osób uzależnionych, umieszczonych w jednostkach organi-
zacyjnych Służby Więziennej, określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 21 grudnia 2006 r.75 Przykładowo zgodnie z § 1 ust. 3 rozporządzenia 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilita-
cyjnego i reintegracyjnego w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu umiesz-
czonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich leczenie i rehabi-
litacja osób uzależnionych prowadzone są w oddzielnych zakładach poprawczych, 
tj. w zakładach resocjalizacyjno-terapeutycznych. Leczenie i rehabilitacja pro-
wadzone są w szczególności przez poradnictwo, konsultacje, zajęcia edukacyj-
ne, terapię grupową i indywidualną oraz współpracę z rodzinami76. Jak zauważa 
W. Kotowski, leczenie to nie obejmuje jednak detoksykacji, leczenia substytucyj-
nego oraz postępowania wymagającego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej77. 
Osoby kierowane są do zakładów resocjalizacyjno-terapeutycznych na podstawie 
diagnozy stwierdzającej uzależnienie, sporządzonej przez lekarza i psychologa78. 

Podsumowanie

Obowiązujące regulacje prawne związane z u.w.t.p.a. i u.p.n. normują tryb 
postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu i osób uzależnio-
nych od narkotyków, w tym od środków odurzających bądź substancji psycho-
tropowych. Podkreślenia wymaga fakt, że w regulacjach tych chodzi o doraźną 
pomoc osobom poddanym leczeniu odwykowemu, o leczenie osób uzależnio-
nych, o ich rehabilitację, a także o usuwanie negatywnych skutków uzależnie-
nia79. Przepisy normujące postępowanie w stosunku do osób uzależnionych, tak 
od alkoholu, jak i od narkotyków, wprowadzają generalną zasadę dobrowolności 

74 Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych wa-
runków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegracyjnego w stosunku do 
osób uzależnionych od alkoholu umieszczonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla 
nieletnich (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 627).

75 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegracyjnego w stosunku 
do osób uzależnionych, umieszczonych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 40). Weszło ono w życie w dniu 29 stycznia 2007 r.

76 Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 627.
77 Zob. W. Kotowski, [w:] Ustawa…, s.193.
78 Zob. K. Łucarz, A. Muszyńska, Ustawa…, s. 351.
79 Zob. J. Lang, [w:] Prawo…, s. 524.
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leczenia. Nie jest to jednak zasada bezwzględnie obowiązująca80. Z uwagi na 
to, że ani alkohol, ani środki odurzające bądź substancje psychotropowe nie są 
niezbędne w demokratycznym państwie prawnym do właściwego wypełniania 
ról społecznych81, organy administracji publicznej (organy administracji rządo-
wej i samorządu terytorialnego) mają obowiązek podejmowania różnorodnych 
działań mających na celu przeciwdziałanie i minimalizowanie skutków spowo-
dowanych uzależnieniem od nich82. Wyrazem tego są omówione akty prawne 
regulujące działania administracji publicznej w tym zakresie.
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The mode of proceedings with addicted of alcohol, 
psychotropic substances and abusive substances

Summary: Nowadays, the problem of addiction to alcohol and drugs among citizens 
is one of the key social problems. The phenomenon of addiction of alcohol and drugs is 
so great that Polish legislator decided to settle certain issues connected with above men-
tioned phenomenon in legal acts of statutory rank. These acts are: the Act of 29 July 2005 
on prevention of drug abuse and the Act of 26 October 1982 of upbringing in sobriety 
and counteracting alcoholism. Under the provisions of these two legal acts counteracting 
alcoholism and drug abuse are tasks and duties of public administration. For this reason 
the scope of regulation of these two acts encompasses the mode of proceedings with those 
who are addicted to alcohol and drugs.

Keywords: Drugs, alcohol abuse, psychotropic substances, abusive substances, Act 
on prevention of drug abuse of 29 July 2005, Act of upbringing in sobriety and counter-
acting alcoholism of 26 October 1982
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Streszczenie: Przedmiot rozdziału stanowią prezentacja oraz ocena prawnych pod-
staw powoływania i zadań zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych, a także 
procedura podejmowania interwencji w środowisku rodziny dotkniętej przemocą.
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Przemoc jest zjawiskiem występującym w różnych sferach życia społeczne-
go. Nie są od niej wolne rodzina, szkoła, zakład pracy czy stosunki sąsiedzkie1. 

Ustawodawca podjął próbę instytucjonalizacji przeciwdziałania przemocy, 
odnosząc treść regulacji jedynie do rodziny, co uczynił w ustawie z dnia 29 lipca 
2005 r.2 

Za członka rodziny uważa się w świetle ustawy3 osobę najbliższą w rozumie-
niu przepisów art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny4, 
a także inną osobę wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą5. 

1 Na temat rodzajów przemocy domowej oraz czynników wpływających na posługiwanie się 
przemocą zob. M. Zając, Procedura Niebieskiej Karty. Realizacja zadań w zakresie przeciw-
działania przemocy w rodzinie, Wrocław 2012, s. 15–28.

2 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm. Dalej: ustawa.
3 Zob. art. 2 pkt 1.
4 W treści wskazanego przepisu Kodeksu karnego chodzi o małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeń-

stwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia 
oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu – Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.

5 Dylematy związane z traktowaniem przez ustawodawcę wspólnego zamieszkiwania lub gospo-
darowania (nie połączonego z zamieszkiwaniem) przez osoby nie będące osobami najbliższymi, 
jako elementu definicji członka rodziny analizuje S. Spurek, Przeciwdziałanie przemocy w ro-
dzinie. Komentarz, s. 20–21 – lex 1369.
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Przemoc w rodzinie została zdefiniowana w art. 2 pkt 2 ustawy jako jed-
norazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszają-
ce prawa lub dobra osobiste osób będących członkami rodziny w rozumieniu 
ustawy, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, 
zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym sek-
sualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także 
wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Zakres 
przedmiotowy pojęcia przemocy nie został przez ustawodawcę dookreślony, sta-
nowi kategorię otwartą, jego ramy są niewątpliwie szersze niż granice ochrony 
gwarantowanej normami prawa karnego6. W szczególności powyższa definicja 
„nie odnosi się do zakresu zachowań penalizowanych przez art. 207 k.k., gdyż 
przepis ten określa przestępstwo znęcania się, nie zaś przestępstwo przemocy 
w rodzinie”7.

K. Wlaźlak słusznie stawia pytanie o zasadność tak szerokiej ingerencji 
w sprawy rodziny i pojawiające się zagrożenie nadużyć „wynikające ze swobod-
nej interpretacji przemocy w rodzinie w związku z szerokim rozumieniem tego 
pojęcia przyjętym w art. 2 pkt 2 ustawy”8. 

Jak wynika z preambuły do ustawy, przemoc w rodzinie narusza podstawowe 
prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności 
osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom 
równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności. Oceniając regulację usta-
wową, należy zwrócić szczególną uwagę, czy działania organów władzy publicz-
nej ukierunkowane na skuteczność, mające na celu przeciwdziałanie przemocy, 
nie naruszają prawa do ochrony prawnej życia prywatnego, gwarantowanego tre-
ścią art. 47 Konstytucji9. 

Ustawodawca przydzielił zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w ro-
dzinie organom administracji publicznej wszystkich szczebli: Radzie Ministrów, 
ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodom, 
organom samorządu województwa, samorządu powiatowego oraz samorządu 
gminnego.

Podstawowe znaczenie dla skuteczności takich działań mają czynności ukie-
runkowane bezpośrednio na diagnozowanie przypadków przemocy oraz prowa-
dzenie interwencji i poradnictwa, udzielanie pomocy ofiarom. Do zadań wła-
snych gminy, w świetle art. 6 ust. 2 ustawy, należy w szczególności tworzenie 
gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:

6 Czyny karalne, do których może dochodzić w rodzinie, wskazuje A. Obiegło, Sprawcy przemo-
cy w rodzinie. Przegląd środków karnych i instrumentów oddziaływania przewidzianych w pol-
skim prawie oraz ich zastosowanie, „Przegląd Zachodniopomorski” 2011, z. 3, s. 149. Na temat 
przestępstw przeciwko rodzinie zob. nadto: M. Zając, Procedura…, s. 33–52.

7 S. Spurek, Przeciwdziałanie przemocy…, s. 22.
8 K. Wlaźlak, Problemy funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, „Samorząd Terytorialny” 2012, nr 4, s. 65.
9 Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
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a) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie10;

b) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne, służące 
wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w ro-
dzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;

c) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach 
wsparcia11;

d) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.
Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym, która to aktyw-
ność będzie przedmiotem szczegółowych rozważań w dalszej części niniejszego 
rozdziału. Właśnie na poziomie gminy ustawodawca dostrzega „największą po-
trzebę nawiązywania współpracy w zakresie zarówno udzielania pomocy osobom 
dotkniętym przemocą, oddziaływania na osoby stosujące przemoc, jak i podnosze-
nia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie”12.

1. Powoływanie zespołów interdyscyplinarnych oraz ich zadania

Na gminie ciąży obowiązek przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ra-
mach pracy w zespole interdyscyplinarnym13. Zespół taki nie stanowi organu 
wewnętrznego rady gminy ani też organu pomocniczego wójta (burmistrza, pre-
zydenta miasta), jest podmiotem odrębnym, który realizuje ustawowo określone 
zadania gminy związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie14.

10 Na temat gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar prze-
mocy w rodzinie zob. K. Wlaźlak, Programy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, „Samorząd Terytorialny” 2011, nr 11, s. 40–52.

11 Identyczne zadanie ustawodawca przydzielił powiatowi, czyniąc tę jednostkę samorządu terytorial-
nego odpowiedzialną nadto, w ramach zadań własnych, za zapewnienie osobom dotkniętym prze-
mocą miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej, a w sferze zadań z zakresu administracji rządowej 
– za tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. 
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określa (w drodze rozporządzenia) stan-
dard podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy 
w rodzinie, a także kwalifikacje osób zatrudnionych w takich ośrodkach, ponadto ustala szczegó-
łowe kierunki prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących prze-
moc w rodzinie oraz kwalifikacje osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne. Zob. 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu 
podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w ro-
dzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia 
oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifika-
cji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. Nr 50, poz. 259).

12 K. Wlaźlak, Programy…, s. 42.
13 S. Spurek, Przeciwdziałanie przemocy…, s. 39.
14 A. Kiełtyka, A. Ważny, Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komentarz, Warszawa 

2012, s. 88.
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Status oraz zadania zespołów interdyscyplinarnych15 zostały określone 
w przepisach art. 9a–9b ustawy. 

Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. 
Rada gminy określa, w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania i odwoływa-
nia członków tego zespołu. Uchwała ta ma charakter aktu prawa miejscowego16. 
Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia ośro-
dek pomocy społecznej. Typową formą powołania zespołu przez wójta (burmi-
strza, prezydenta miasta) jest wydanie zarządzenia17.

Zgodnie z przepisem art. 9a ust. 3 ustawy w skład zespołu interdyscyplinar-
nego wchodzą przedstawiciele:

a) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
b) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
c) Policji;
d) oświaty;
e) ochrony zdrowia;
f) organizacji pozarządowych.

W jego skład wchodzą także kuratorzy sądowi, a mogą wchodzić prokurato-
rzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż wyżej wymienione, działających 
na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Decydowanie o strukturze zespołu nie mieści się w zakresie rozstrzygania 
o trybie ani sposobie jego powoływania, zatem rada gminy nie może w uchwale 
odnieść się do tej kwestii. Zespół powołuje, jak wskazano, wójt, burmistrz, pre-
zydent miasta – a zatem to organ wykonawczy posiada uprawnienie do decydo-
wania o uwzględnieniu w składzie zespołu członków, których powoływanie jest 
fakultatywne.

Ustawodawca nie określa składu liczbowego zespołu ani nie upoważnia rady 
gminy do jego wskazania. Jednak zespół interdyscyplinarny nie może być mniej-
szy niż siedmioosobowy, bowiem przedstawiciele tylu instytucji mają być w jego 
składzie obowiązkowo reprezentowani. Nie ma przeszkód, aby zespół stanowił 
grono stosunkowo liczne, gdyż ustawodawca nie limituje liczby osób reprezentu-
jących poszczególne jednostki organizacyjne. Nie stawia również wymogu propor-
cjonalności reprezentacji poszczególnych instytucji. Niektóre rady gmin (miast) 

15 P. Teisseyre słusznie wskazuje, że określenie zespół interdyscyplinarny budzi uzasadnione wąt-
pliwości, albowiem chodzi tu o działania interinstytucjonalne. Zob. idem, „Wraca nowe”: o ze-
społach interdyscyplinarnych, „Polityka Społeczna” 2011, nr 3, s. 16.

16 Kontrowersje wokół charakteru takiej uchwały jako źródła prawa omawia K. Wlaźlak, Proble-
my…, s. 65–66. Za uznaniem uchwał rady gminy w sprawie trybu i sposobu powoływania i od-
woływania członków zespołu interdyscyplinarnego za akt prawa miejscowego opowiedział się 
Naczelny Sąd Administracyjny (zob. uzasadnienie wyroku z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie 
II OSK 1922/11). Podobne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wy-
roku z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie II SA/Ol 348/11.

17 Zob. np. uchwałę Nr X/63/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24.11.2011 r. 
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 579, poz. 6474) czy uchwałę Nr V/40/2011 Rady Miasta 
w Czeladzi z dnia 3.02.2011 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 72, poz. 1293).
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wskazują w treści uchwały jednostki organizacyjne, których przedstawiciele mogą 
być powołani w skład zespołu18. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu 
stwierdził, iż „żaden przepis ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nie 
upoważnia rady gminy do kształtowania katalogu podmiotów, które tworzą zespół 
interdyscyplinarny”19. W innym z orzeczeń tenże Sąd podkreślił, że ustawodawca 
„nie przyznaje radzie miasta i gminy kompetencji do regulowania składu zespołu 
interdyscyplinarnego i wybiórczego ustalania składu spośród podmiotów prawem 
wskazanych do uczestnictwa obligatoryjnego i fakultatywnego”20.

Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych mię-
dzy wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a wyżej wymienionymi podmio-
tami, których przedstawicie wchodzą w skład zespołu, z wyłączeniem kuratorów 
sądowych.

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obo-
wiązków służbowych lub zawodowych. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie 
może zatem rozstrzygać, kto personalnie wejdzie w skład zespołu, bez porozumie-
nia z podmiotami posiadającymi ustawowe upoważnienie do delegowania swoich 
przedstawicieli do składu zespołu. Należy więc oczekiwać, że kierownik takiego 
podmiotu wskaże przedstawiciela w zespole21. Chodzi tu niewątpliwie o osobę peł-
niącą służbę bądź zatrudnioną przez podmiot, którego ma być przedstawicielem. 
Nie chodzi jednak o wyznaczenie przedstawiciela, albowiem obsada tej funkcji 
ma być przedmiotem porozumienia, a więc de facto niezbędne jest zaaprobowanie 
kandydatury przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Na uwzględnienie za-
sługuje praktyka imiennego wskazywania przedstawicieli – przyszłych członków 
zespołu – przez kierowników instytucji, które mogą być reprezentowane22. 

Komendant Główny Policji w wytycznych z 2011 r.23 zdecydował, iż w pra-
cach zespołu interdyscyplinarnego bierze udział koordynator procedury „Nie-
bieskiej Karty” lub inny funkcjonariusz wyznaczony przez kierownika komórki 
18 Zob. np. uchwałę Nr VIII/48/2011 Rady Miasta w Annopolu z dnia 28.06.2011 r. (Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego Nr 129, poz. 2231, uchwałę Nr V/28/2011 Rady Miasta Lędziny z dnia 
27.01.2011 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 44, poz. 773, uchwałę nr V/40/2011 Rady Miasta 
w Czeladzi, uchwałę nr V/33/2011 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29.03.2011 r. (Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego Nr 247, poz. 1999).

19 Wyrok z dnia 24 października 2011 r. w sprawie IV SA/Wr 743/11 – orzeczenia.nsa.gov.pl.
20 Wyrok z dnia 12 października 2011 r. w sprawie IV SA/Wr 380/11 – orzeczenia.nsa.gov.pl.
21 Wprost odnosi się do tej kwestii uchwała Nr XI/69/11 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 16 listo-

pada 2011 r., stanowiąc, iż Wójt Gminy Bolesławiec występuje do podmiotów, o których mowa 
w ustawie o wskazanie kandydata na członka zespołu (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 265, 
poz. 5058).

22 Zob. np. uchwałę Nr V/40/2011 Rady Miasta w Czeladzi, uchwałę Nr 176/XXIX/2013 Rady 
Miasta w Blachowni z dnia 30.01.2013 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r. poz. 2055). Z kolei 
Rada Miasta w Pasłęku postanowiła, iż kierownicy jednostek organizacyjnych wskazują od 1 do 
5 kandydatów do zespołu – zob. uchwałę Nr II/31/2012 z dnia 30.03.2012 r. (Dz. Urz. Woj. 
Warmińsko-Mazurskiego Nr 12, poz. 1727).

23 Wytyczne nr 2 z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie postępowania policjantów podczas realizacji 
procedury „Niebieskiej Karty” – Dz. Urz. KGP Nr 10, poz. 77 (dalej: wytyczne).
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organizacyjnej lub jednostki organizacyjnej Policji. Adresatami wytycznych są 
kierownicy jednostek organizacyjnych Policji, więc wynika z nich dyspozycja 
zgłoszenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) kandydata do zespołu 
interdyscyplinarnego – przedstawiciela Policji.

Wprawdzie ustawodawca nie obliguje organu wykonawczego gminy do za-
warcia porozumienia z prezesem sądu rejonowego, ale przecież takiej ewentu-
alności nie wyklucza, a zatem powołanie do składu zespołu kuratora (ów) także 
może być oparte na porozumieniu24.

W odniesieniu do przedstawicieli oświaty oraz ochrony zdrowia nasuwa 
się pytanie, czy mają się oni rekrutować – odpowiednio – spośród nauczycieli 
oraz osób wykonujących jeden z zawodów medycznych. Ustawodawca nie zajął 
wprost stanowiska w tej kwestii. Nie ma więc takiego wymogu. Oświata oraz 
ochrona zdrowia mogą być więc reprezentowane w zespole przez jakiekolwiek 
osoby zatrudnione w takich jednostkach organizacyjnych. 

Rozważając kwestię reprezentacji w zespole organizacji pozarządowych, 
należy rozważyć, czy zakres przedmiotowy ich działalności jest okolicznością 
prawnie istotną dla możliwości powołania ich przedstawicieli do składu zespołu. 
Rozstrzygając to zagadnienie w art. 9a ust. 3 pkt 6 ustawy, ustawodawca wska-
zał na przedstawicieli organizacji pozarządowych, bez jakichkolwiek ograniczeń 
co do przedmiotu ich działalności25. Jednak w ust. 5 jest mowa o uczestnictwie 
w zespole przedstawicieli podmiotów innych niż określone w ust. 3, działających 
na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Intencją ustawodawcy jest za-
tem, aby i wspomniane organizacje pozarządowe prowadziły taką działalność. 
Nie można, jak sądzę, uznać pozarządowego charakteru organizacji jako jedynej 
i wystarczającej przesłanki, uzasadniającej jej reprezentację w składzie zespołu, 
którego pozostali członkowie reprezentują jednostki organizacyjne administra-
cji publicznej zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Odmienny 
pogląd w tej materii prezentuje K. Wlaźlak, której zdaniem „nie ma zatem zna-
czenia, czy organizacje te w swoim statucie przewidziały zadania stricte związa-
ne z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie”26.

Rada gminy nie została upoważniona do sprecyzowania w uchwale wyma-
gań, jakie mieliby spełniać członkowie zespołu, np. wymogów odnoszących się 
do wykształcenia, doświadczenia zawodowego, czy niekaralności. Ustawodawca 
wyszedł, w moim przekonaniu, z założenia, że wystarczy spełnienie warunków 
związanych z pracą, służbą w instytucjach, których są przedstawicielami.

Ponieważ członkostwo w zespole stanowi formę realizacji obowiązków 
służbowych lub zawodowych, to bezprzedmiotowe jest rozpatrywanie katego-
24 Np. w uchwale Rady Miasta w Pasłęku (Nr II/31/2012) postanowiono, iż kuratorów, którzy 

wejdą w skład zespołu, wskazuje prezes właściwego miejscowo sądu rejonowego.
25 S. Spurek podkreśla, że tym przypadku zabrakło, jak się wydaje, wskazania, że chodzi o organi-

zacje pozarządowe, do których zadań statutowych należy przeciwdziałanie przemocy w rodzi-
nie. Zob. eadem, Przeciwdziałanie przemocy…, s. 40.

26 K. Wlaźlak, Problemy funkcjonowania zespołów…, s. 69.
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rii zgody kandydata na przedstawiciela instytucji. Odmienne stanowisko w tej 
sprawie zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, pod-
kreślając, iż „na reprezentację tego podmiotu składa się zarówno fakt wyzna-
czenia określonej już osoby do prac w zespole przez kierującego jednostką, czy 
też organ organizacji, jak również zgoda osoby wyznaczonej”27. Nie podzielam 
takiego stanowiska, albowiem jeśli członkostwo w zespole stanowi formę re-
alizacji obowiązków służbowych bądź zawodowych, to kwestia niezbędności 
uzyskania zgody pracownika (funkcjonariusza) na wykonanie zleconych mu 
zadań może być rozpatrywana wyłącznie w zakresie regulacji treści stosunku 
pracy (służby).

W praktyce niektóre z rad gmin (miast), regulując tryb powołania zespołu 
przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), decydują o powołaniu tego podmio-
tu na kilkuletnią kadencję28.

Rada gminy określa również tryb i sposób odwoływania członków zespołu 
interdyscyplinarnego. Ustawodawca nie wskazuje na przesłanki odwołania, nie 
upoważnia też rady gminy do ich wskazania29. Jak stwierdził Wojewódzki Sąd 
Administracyjny we Wrocławiu, „do sfery regulacji ustawowej – nie zaś uchwa-
łodawczej, na poziomie organu stanowiącego gminy – należy określenie przesła-
nek uzasadniających odwołanie członka zespołu, gdyż rada gminy może określić 
jedynie «tryb i sposób» postępowania w takiej sprawie”30. 

Członek zespołu jest przedstawicielem wskazanej w ustawie instytucji, wy-
konującym zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych, a ze-
spół działa na podstawie porozumień zawartych między wójtem (burmistrzem, 
prezydentem miasta) a kierownikami poszczególnych instytucji, których przed-
stawicielami są członkowie zespołu. Należy zatem uznać, iż odwołanie powinno 
być poprzedzone uzgodnieniem między tymi podmiotami, przy czym okolicz-
nością obojętną byłoby, który z nich byłby inicjatorem odwołania31. W opisanej 
sytuacji trzeba też odrzucić ewentualność odwołania członka zespołu w wyniku 
jego rezygnacji, skoro uczestnicząc w pracach zespołu, realizuje obowiązki służ-
bowe bądź zawodowe. Podobnie nie zasługuje na aprobatę regulacja umożliwia-
jąca odwołanie członka zespołu na wniosek jego przewodniczącego32. 

27 Wyrok z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie IV SA/Wr 120/11 – orzeczenia.nsa.gov.pl.
28 Np. Rada Miast Oświęcim w uchwale Nr XXX/598/2013 z dnia 30.01.2013 r. (Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego poz. 1240) wskazała, iż członków zespołu powołuje się na 4 lata, a Rada Miasta 
w Annopolu w uchwale Nr VIII/48/2011 wskazała na kadencję 3-letnią.

29 Np. Rada Miasta w Czeladzi w uchwale Nr V/40/2011, a Rada Miasta w Blachowni w uchwale 
Nr 176/XXIX/2013 wskazały naruszenie poufności danych, jako przesłankę odwołania członka 
zespołu.

30 Z uzasadnienia wyroku z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie III SA/Wr 229/11 – orzeczenia.nsa.gov.pl.
31 Zob. np. uchwałę Rady Miasta w Pasłęku Nr II/31/2012, czy uchwałę Nr V/33/2011 Rady Gmi-

ny Kościelisko. 
32 Taką regulację zawierają na przykład uchwały: Nr X/63/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzy-

żewski oraz Nr VI/34/2011 Rady Gminy Świerzno z dnia 30.03.2011 r. (Dz. Urz. Woj. Zachod-
niopomorskiego Nr 66, poz. 1199).
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W wydawanej uchwale rada gminy powinna także określić szczegółowe 
warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego. Przedmiot regulacji nie 
został tu precyzyjnie wskazany. Warunków, w sensie elementów otoczenia ze-
wnętrznego, nie da się uregulować przepisami obowiązującego prawa. Z kolei 
nie może tu chodzić o obsługę organizacyjno-techniczną, albowiem do jej za-
pewnienia został zobowiązany ośrodek pomocy społecznej. Działalność każdego 
organu kolegialnego jest silnie uwarunkowana przepisami natury regulaminowej, 
których w ustawie praktycznie brak (z wyjątkiem wskazania, iż przewodniczący 
zespołu jest wybierany na pierwszym posiedzeniu spośród jego członków, oraz 
że posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od po-
trzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące). 

Wobec powyższego należy uznać, że warunki działania zespołu to regulacje 
o charakterze regulaminowym33, których brak czyniłby zespół interdyscyplinar-
ny podmiotem niezdolnym do sprawnego działania. Chodzi tu m.in. o możliwość 
powołania wiceprzewodniczącego czy sekretarza zespołu34, o rozstrzygnięcia od-
noszące się do procedury zwoływania posiedzenia zespołu czy tryb podejmowa-
nia uchwał (określenie mechanizmów większości). Uważam, że pozostawienie 
radom gmin takiego przedmiotu regulacji jest błędem ustawodawcy. Określając 
warunki działania zespołu, rada gminy nie realizuje polityki lokalnej, brak tu bo-
wiem jakichkolwiek okoliczności tego rodzaju. Precyzyjne postanowienia regu-
laminowe stanowią narzędzie warunkujące sprawność działania tego podmiotu 
i powinny zostać przyjęte w ustawie.

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie35.

Zadaniem tego zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmio-
tów, których przedstawiciele wchodzą w jego skład, oraz specjalistów w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

a) Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; chodzi w moim przekonaniu 
o podsumowanie informacji o jednostkowych aktach przemocy, ich ewentu-
alnej koncentracji w określonych grupach społecznych, ocenę podłoża zacho-
wań nacechowanych przemocą, typowanie środowisk zagrożonych przemocą 
w rodzinie oraz odniesienie się do skuteczności stosowanych dotychczas me-
tod przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

b) Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie ma-
jących na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; wskazane działania nie mają 
się odnosić do konkretnych osób, powinny być ukierunkowane problemowo, 
ich adresatami należałoby czynić określone środowiska społeczne, a dominu-

33 Niekiedy rady gmin (miast) wprost nazywają te warunki regulaminem – zob. np. uchwa-
łę Nr II/31/2012 Rady Miasta w Pasłęku, uchwałę Nr VI/34/2011 Rady Gminy Świerzno czy 
uchwałę Nr IV/22/2011 Rady Miasta Lędziny. 

34 Rozstrzygnięcia takie zawierają np. uchwały: Nr VII/54/2011 Rady Miasta Cieszyna z dnia 
14.04.2011 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 100, poz. 1893) czy Nr IV/22/2011 Rady Miasta Lędziny. 

35 Art. 9b ustawy.
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jącą formę mogą stanowić przedsięwzięcia informacyjno-edukacyjne realizo-
wane w formie działalności społeczno-organizatorskiej.

c) Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzie-
lenia pomocy w środowisku lokalnym; chodzi o prezentację gminnego oraz 
powiatowego potencjału organizacyjnego, kadrowego oraz infrastruktury. 

d) Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie oraz 
inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Powyższy zestaw zadań ma charakter otwarty. Chociaż zespół inicjuje, a nie 

podejmuje interwencje, to nie znaczy, że ustawodawca wykluczył kompetencje 
zespołu do podejmowania działań w indywidualnych przypadkach przemocy 
w rodzinie, chociaż powierzył to zadanie innemu podmiotowi – grupom robo-
czym. 

Niekiedy organy stanowiące gmin, w uchwałach określających tryb i sposób 
powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szcze-
gółowe warunki jego funkcjonowania, podejmowały próbę konkretyzacji zadań 
zespołu interdyscyplinarnego. Taka praktyka nie spotkała się z aprobatą organów 
nadzoru oraz orzecznictwa sądów administracyjnych. Na przykład Wojewódzki 
Sąd Administracyjny we Wrocławiu wskazał, iż „zadania i sposoby działań ze-
społu interdyscyplinarnego wynikają już z samej treści […] przepisów ustawy 
i mimo tego, że katalog zadań określonych ustawą jest katalogiem otwartym, 
to norma kompetencyjna zawarta w art. 9a ust. 15 ustawy nie daje radzie gminy 
upoważnienia do jego regulowania. Tego rodzaju działanie nie mieści się w ra-
mach przekazanego radzie upoważnienia, jak i w dyspozycji art. 7 Konstytucji, 
zobowiązującego organy władzy publicznej do działania wyłącznie na podstawie 
i w granicach prawa”36.

2. Tworzenie i zadania grup roboczych

Na podstawie przepisu art. 9a ust. 10 zespół interdyscyplinarny może two-
rzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpie-
niem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele:
1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
3) Policji;
4) oświaty;
5) ochrony zdrowia.

Nadto w ich skład mogą wchodzić kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele 
innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzi-
nie. Nie chodzi tu, jak sądzę, o dwojakiego rodzaju przedstawicieli, z których 
jedni reprezentowaliby inne podmioty, a inni byliby specjalistami. Wykonywanie 
36 Wyrok z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie IV SA/Wr 710/11 – orzeczenia.nsa.gov.pl.
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zadań powierzonych grupom roboczym wymaga specjalistycznej wiedzy, należy 
zatem przyjąć, iż fakultatywnie w skład grupy roboczej mogą wchodzić przedsta-
wiciele innych podmiotów, o ile taką wiedzę posiadają.

Procedura tworzenia grup roboczych nie została uregulowana w ustawie. Po-
nieważ grupy robocze tworzy zespół, a warunki jego działania zostają określone 
w uchwale rady gminy, należy przyjąć, że przedmiotem regulacji w takiej uchwa-
le powinny być m.in. sprawy tworzenia grup roboczych. 

Zgodnie ze wspomnianymi wcześniej wytycznymi Komendanta Głównego 
Policji w skład grupy roboczej wchodzi dzielnicowy rejonu, w którym zamiesz-
kuje osoba, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzi-
nie. W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, 
w pracach grupy roboczej powinien uczestniczyć również policjant z komórki 
organizacyjnej nieletnich i patologii. W wymiarze merytorycznym treść wytycz-
nych nie budzi wątpliwości. Jednak należy zauważyć, że adresatami wytycznych, 
jako aktu prawa wewnętrznego, mogą być wyłącznie jednostki organizacyjne 
podległe Komendantowi Głównemu Policji, a grupy robocze tworzone przez ze-
spół interdyscyplinarny do nich nie należą.

Zgodnie z treścią ust. 14 art. 9a ustawy prace w ramach grup roboczych są 
prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny 
lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach. 
Aktywność zespołu nazwana przez ustawodawcę zgłaszaniem potrzeb objawia się 
inicjowaniem interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie oraz 
inicjowaniem działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie (cho-
dzi o zadania zespołu wskazane w treści pkt 3 i 5 ust. 2 art. 9b ustawy). 

Tworzenie grup roboczych przez zespół interdyscyplinarny nie jest obligato-
ryjne. Należy zatem przyjąć, że jeśli zespół nie powoła grupy, wówczas może bez-
pośrednio zająć się realizacją jej zadań. K. Wlaźlak podkreśla, że „o ile w dużych 
miastach z pewnością pojawi się potrzeba powołania takich grup, o tyle w małych 
gminach ich funkcję prawdopodobnie będą pełnić zespoły interdyscyplinarne”37.

Ustawodawca, w odróżnieniu od regulacji odnoszących się do zespołu in-
terdyscyplinarnego, nie wskazuje na potrzebę ani sposób powołania kierownika 
grupy roboczej. Jest ona podmiotem kolegialnym, koordynacja działań jej człon-
ków jest wręcz niezbędna. Uważam, że jeśli zespół został upoważniony przez 
ustawodawcę do wybrania ze swego grona przewodniczącego, to tworząc grupę 
roboczą, posiada także – stosując rozumowanie a maiori ad minus – prawo do 
wskazania kierownika grupy38.
37 K. Wlaźlak, Problemy funkcjonowania zespołów…, s. 68.
38 Potrzebę uregulowania kierowania grupą roboczą dostrzegły rady niektórych gmin (miast). 

I tak np. uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Stanin z dnia 30.03.2011 r. (Dz. Urz. Woj. Lu-
belskiego Nr 71, poz. 1391) stanowi, że grupą kieruje lider wybrany przez grupę, a uchwała 
Nr XVIII/102/2012 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 28.06.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Zachod-
niopomorskiego poz. 1855) rozstrzyga, iż kierownika grupy roboczej wskazuje zespół interdy-
scyplinarny. Podobne stanowisko zajęła w uchwale Nr XII/191/2011 Rada Miasta w Stargardzie 
Szczecińskim z dnia 29.11.2011 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 12).
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Do zadań39 grup roboczych należy w szczególności:
a) Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wy-

stąpienia przemocy w rodzinie.
b) Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin 

zagrożonych wystąpieniem przemocy.
c) Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których docho-

dzi do przemocy oraz efektów tych działań.

3. Podejmowanie interwencji w środowisku rodziny dotkniętej 
przemocą

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec osoby dotkniętej przemocą 
w rodzinie jest przedmiotem regulacji w przepisach art. 9d ustawy, odbywa się 
w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”40 i nie wymaga zgody osoby dotknię-
tej przemocą w rodzinie. A. Szałkiewicz trafnie zauważa, że w przypadku osoby 
pełnoletniej wszczęcie procedury przy braku wspomnianej zgody stanowi naru-
szenie prawa jednostki do ochrony jej prywatności41.

Zgodnie z treścią art. 9c ustawy członkowie zespołu interdyscyplinarnego 
oraz grup roboczych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa 
w art. 9b ust. 2 i 3, mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą i osób sto-
sujących przemoc w rodzinie, dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orze-
czeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym 
lub administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane te dotyczą.

K. Wlaźlak podkreśla, że wiele gmin w ogóle nie powołało zespołów inter-
dyscyplinarnych, argumentując, że na terenie ich działania nie potrzeba „sądów 
kapturowych”42. Dodajmy, iż kontrowersyjność takiej regulacji wzmacnia fakt, 
iż zbieranie danych osobowych bez wiedzy i zgody osoby, której dotyczą należy 
m.in. do uprawnień służb specjalnych43. Autorka zastanawia się,

czy postanowienia ustawy uprawniające zespoły interdyscyplinarne – o niepre-
cyzyjnie określonym składzie ustawowym, […] do tak daleko idącej ingerencji 
w sprawy rodzin, nie naruszają konstytucyjnego prawa do prywatności (wyrażone-
go w art. 47 Konstytucji). Wątpliwości wzbudza zarówno szeroki zakres przetwa-
rzanych danych, jak i szeroki katalog osób uprawnionych do dostępu do informacji, 
zwłaszcza o osobach dotkniętych przemocą w rodzinie44. 

39 Wskazanych w art. 9b ust. 3 ustawy.
40 Określaną w dalszej części rozważań jako „procedura NK”. Genezę i ewolucję procedury „Nie-

bieskie Karty” omawia A. Szałkiewicz, Ocena procedury Niebieskie Karty – problematyka ad-
ministracyjnoprawna, [w:] E. Olejniczak-Szałowska i in. (red.), Prawne i organizacyjne aspekty 
funkcjonowania administracji publicznej, Łódź 2012, s. 181–182.

41 Ibidem, s. 188.
42 K. Wlaźlak, Problemy funkcjonowania zespołów…, s. 63.
43 Zob. np. art. 34 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agen-

cji Wywiadu – t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154.
44 K. Wlaźlak, Problemy funkcjonowania zespołów…, s. 70.
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Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani 
są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy 
realizacji zadań45. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członko-
stwa w zespole interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych46.

Rada Ministrów została upoważniona do określenia, w drodze rozporzą-
dzenia, procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy wypełnianych 
przez przedstawicieli podmiotów realizujących tę procedurę, mając na uwa-
dze skuteczność działań wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie i dobro 
tych osób. Na tej podstawie zostało wydane rozporządzenie z dnia 13 września 
2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Nie-
bieska Karta”47.

Powyższa procedura obejmuje, zgodnie z treścią art. 9d ust. 2 ustawy, ogół 
czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek or-
ganizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym 
podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. 

S. Spurek słusznie wskazuje, że realizacja wskazanej procedury, precyzującej 
konkretne zadania i obowiązki określonych podmiotów, stanowi materię, która 
powinna zostać określona w ustawie48.

Ustawodawca nie określa wprost, iż procedurę NK realizuje grupa robocza 
bądź zespół interdyscyplinarny, wskazuje jedynie na jednostki organizacyjne, 
których przedstawiciele dokonują tych czynności. Jednak, skoro zadaniem gru-
py roboczej jest m.in. realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach, 
a realizacją procedury NK mają zająć się przedstawiciele instytucji, których re-
prezentanci obowiązkowo wchodzą w skład grup roboczych, to uznać należy, iż 
jest to jedynie niedopowiedzenie ze strony ustawodawcy. 

Przepisy rozporządzenia stanowią, iż przedstawicielem ochrony zdrowia 
uprawnionym do działań jest osoba wykonująca zawód medyczny, w tym lekarz, 
pielęgniarka, położna i ratownik medyczny. Jednak należy zauważyć, że ustawa 
w art. 9d ust. 2 stanowi, iż czynności w tym zakresie realizuje przedstawiciel 
ochrony zdrowia, a Rada Ministrów nie została upoważniona przez ustawodaw-
cę do wskazania zawodów medycznych, których wykonywanie upoważnia do 
uczestnictwa w realizacji procedury NK. 
45 S. Spurek słusznie zwraca uwagę, że niektóre z osób wchodzących w skład zespołu zobowiązane 

są do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności 
służbowych lub zawodowych. Zob. eadem, Przeciwdziałanie przemocy…, s. 42.

46 Przed przystąpieniem do wykonywania czynności członkowie zespołu interdyscyplinarnego 
oraz grup roboczych składają organowi wykonawczemu gminy oświadczenie, o treści określo-
nej w ustawie. Rota ślubowania brzmi następująco:„Oświadczam, że zachowam poufność infor-
macji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemo-
cy w rodzinie oraz że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych 
osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym”.

47 Dz. U. Nr 209, poz. 1245. Dalej: rozporządzenie.
48 Zob. S. Spurek, Przeciwdziałanie przemocy…, s.43.



57Zadania i kompetencje zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych...

Warto podkreślić, że w obecnym stanie prawnym nie ma możliwości uczest-
nictwa w procedurze kuratora oraz specjalistów w dziedzinie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie (jeżeli zostali do składu grupy powołani). 

W przypadku niepowołania grupy roboczej procedura NK będzie realizowa-
na przez zespół interdyscyplinarny, który jednak powinien wykonywać te czyn-
ności, jak sądzę, w składzie odpowiadającym wykazowi jednostek organizacyj-
nych, których przedstawiciele podejmują i realizują czynności tej procedury.

Wszczęcie procedury NK następuje przez wypełnienie formularza „Niebie-
ska Karta – A”49 – w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności 
służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec człon-
ków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub 
przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie. Wszczęcie procedury na-
stępuje zatem bez obowiązkowego wykonania czynności weryfikujących uzasad-
niony charakter podejrzenia stosowania przemocy, co „stwarza pole do nadużyć, 
gdyż wszczęcie procedury może nastąpić nawet na podstawie jednego donosu”50.

Z kolei kontrolerzy NIK zaobserwowali wzrost zainteresowania NK ze strony 
osób, dla których jedyną motywacją do ubiegania się o jej założenie „było uzyska-
nie dokumentacji dla celów rozwodowych, opieki nad dzieckiem, czy też uzyska-
nia prawa do lokalu, ale niekoniecznie będących ofiarami przemocy w rodzinie”51. 

Nie jest jasne, kto jest uprawniony (zobowiązany) do wszczęcia przedmioto-
wej procedury. Zgodnie z treścią par. 2 rozporządzenia formularz NK-A wypełnia 
przedstawiciel jednego z podmiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 ustawy. Za-
tem trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy chodzi o którąkolwiek osobę zatrudnioną 
(pełniącą służbę) w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych 
komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony 
zdrowia? 

Na przykład przepisy rozporządzenia stanowią, iż przedstawicielem ochrony 
zdrowia uprawnionym do działań jest osoba wykonująca zawód medyczny. Cho-
dzi zatem o każdą osobę wykonującą taki zawód. Z kolei wytyczne Komendanta 
Głównego Policji stanowią, iż procedurę wszczyna policjant, co upoważnia do 
podjęcia takiego działania każdego funkcjonariusza. Konsekwentnie należałoby 
więc uznać, że prawo wszczęcia procedury przysługuje także każdemu pracowni-
kowi oświaty, jednostki organizacyjnej pomocy społecznej czy członkowi gmin-
nej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Takie rozwiązanie budzi jednak uzasadnione wątpliwości. Po pierwsze, 
uprawnionych (zobowiązanych) do wszczęcia procedury głęboko ingerującej 
w sferę prywatności jest kilkaset tysięcy osób. Po drugie, należy odnotować, że 
wypełnienie formularza NK-A polega na gromadzeniu i utrwaleniu, a więc prze-
twarzaniu danych osobowych, do czego upoważnionymi na podstawie art. 9c 
49 W toku dalszych rozważań określanym jako formularz NK-A.
50 A. Szałkiewicz, Ocena procedury…, s. 188.
51 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przez administrację publiczną – Informacja o wynikach 

kontroli Nr P/12/107 – www.nik.gov.pl, s. 9.
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ustawy są wyłącznie członkowie zespołów interdyscyplinarnych i grup robo-
czych. Po trzecie, zgodnie z rozporządzeniem, kopię wypełnionego formularza 
pozostawia się u wszczynającego procedurę, a przecież przechowywanie danych 
osobowych jest formą ich przetwarzania i wymaga podstawy ustawowej, której 
w tym przypadku brak.

Z ustaleń NIK wynika, że ponad 90% formularzy NK wypełniają policjanci, 
a pozostałe przedstawiciele jednostek pomocy społecznej. Do wyjątków należą 
procedury wszczynane przez przedstawicieli oświaty i ochrony zdrowia52.

Odrębnego rozważenia wymaga problem podstaw faktycznych wszczęcia 
procedury NK. 

Przepis art. 9d ust. 4 ustawy stanowi, że następuje ono w przypadku powzię-
cia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia 
stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia doko-
nanego przez członka rodziny lub osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Z kolei przepis art. 9d ust. 2 ustawy, definiując procedurę, wskazuje, iż obej-
muje ona ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasad-
nionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Ustawodawca nie jest jednak konsekwentny. Ustawa upoważnia członków 
zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych do przetwarzania danych osób 
dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc, a podejmowa-
nie interwencji w oparciu o procedurę NK nie wymaga zgody osoby dotkniętej 
przemocą w rodzinie. 

Reasumując, podjęcie procedury NK w sytuacji istnienia jedynie podejrze-
nia stosowania przemocy nie jest objęte zgodą ustawodawcy na przetwarzanie 
danych osobowych oraz – a contrario – wymaga uzyskania zgody osoby, co do 
której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. Dane osobowe 
mogą być bowiem przetwarzane, a zgoda pokrzywdzonego nie jest niezbędna, 
jedynie w sytuacji, gdy posłużenie się przez sprawcę przemocą jest faktem niebu-
dzącym wątpliwości i mamy do czynienia z osobą dotkniętą przemocą.

Przepisy rozporządzenia posługują się kategorią osoby, co do której istnie-
je podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie oraz osoby, wobec któ-
rej istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. Czynnik uzasadnienia 
podejrzenia, kryteria i sposoby wstępnej weryfikacji, uprawdopodobnienia tezy 
o występowaniu przemocy w rodzinie nie zostały uregulowane w ustawie ani 
w rozporządzeniu.

Oceniając newralgiczną dla omawianej instytucji regulację podstaw faktycz-
nych wszczęcia procedury NK, należy odnotować możliwość jej inicjacji przez 
każdą osobę zatrudnioną (pełniącą służbę) w jednostkach organizacyjnych, któ-
rych przedstawiciele mają realizować tę procedurę, w sytuacji istnienia jedynie 
podejrzenia zaistnienia przemocy wobec członka rodziny, przy czym pojęcia 
członka rodziny i przemocy zdefiniowano w ustawie nieprecyzyjnie.

52 Przeciwdziałanie przemocy…, s. 6.
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Wszystkie te okoliczności sprawiają, że stworzono szerokie możliwości nad-
używania tej instytucji, traktowania jej jako narzędzia manipulacji, wykorzysty-
wania w celach niezgodnych z ustawą.

Wypełnienie formularza NK-A następuje w obecności osoby, co do której 
istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. W przypadku braku 
możliwości wypełnienia formularza z uwagi na nieobecność tej osoby, stan jej 
zdrowia lub ze względu na zagrożenie jej życia lub zdrowia, wypełnienie formu-
larza następuje niezwłocznie po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z tą osobą 
lub po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej jego wypełnienie. Jeżeli nawiązanie 
bezpośredniego kontaktu z taką osobą jest niewykonalne, wypełnienie formula-
rza NK-A następuje bez jej udziału.

Wszczynając procedurę, podejmuje się działania interwencyjne mające na 
celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że 
jest dotknięta przemocą w rodzinie. W informacji NIK podkreślono, że znaczne 
rozbudowanie dokumentacji NK „powoduje, że funkcjonariusze Policji często 
nie są w stanie jej wypełnić w warunkach przeprowadzania interwencji”53.

Rozmowę z taką osobą przeprowadza się w warunkach gwarantujących swo-
bodę wypowiedzi i poszanowanie godności tej osoby oraz zapewniających jej 
bezpieczeństwo.

W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, 
czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury przeprowadza się 
w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego. Jeżeli osobami, wobec 
których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie wobec dziecka, są 
rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działania z udziałem dziecka przepro-
wadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 §11, 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Działania z udziałem dziecka 
powinny być prowadzone, w miarę możliwości, w obecności psychologa.

Po wypełnieniu formularza NK-A osobie, co do której istnieje podejrzenie, 
że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazuje się formularz „Niebieska Kar-
ta – B”, którego treść stanowi pouczenie o przysługujących uprawnieniach54. 

Z kolei przedstawiciele podmiotów wskazanych w art. 9b ust. 2 ustawy 
przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu in-
terdyscyplinarnego. Przekazanie wypełnionego formularza NK-A do przewod-
niczącego zespołu interdyscyplinarnego następuje niezwłocznie, nie później niż 
w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury. 

Powstają w ten sposób warunki do inicjowania przez zespół interdyscypli-
narny interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie oraz działań 
w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, przy czym zadanie to re-
alizuje osobiście przewodniczący zespołu, który niezwłocznie, nie później niż 
w ciągu 3 dni od otrzymania wypełnionego formularza, przekazuje go członkom 
zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.
53 Ibidem.
54 Wzór formularza „Niebieska Karta – B” stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
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Przepisy rozporządzenia stanowią, iż zakończenie procedury następuje m.in. 
w przypadku rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań. Taka 
sytuacja wystąpi, w moim przekonaniu, zwłaszcza w razie gdy podejrzenie wy-
stąpienia przemocy w rodzinie nie okaże się uzasadnione. W ramach procedury 
NK podejmuje się czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnie-
nia przemocy w rodzinie. Wobec powyższego przewodniczący zespołu interdy-
scyplinarnego powinien, jak sądzę, dokonać oceny informacji zawartych w for-
mularzu NK-A i w przypadku, gdyby okazało się, że podejrzenie wystąpienia 
przemocy nie jest uzasadnione, zdecydować o zakończeniu procedury. 

Przepisy rozporządzenia stanowią dalej, że po przekazaniu przez przewodni-
czącego zespołu interdyscyplinarnego formularza NK-A członkom tego zespołu 
lub grupy roboczej, kolegialny podmiot, który otrzymał taki formularz, dokonuje 
analizy sytuacji rodziny i wypełnia formularz „Niebieska Karta C” 55. Czynności 
takie wykonywane są na posiedzeniu, w obecności zaproszonej osoby, co do któ-
rej istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. Formularz ten za-
wiera m.in. opis sytuacji zawodowej, ekonomicznej, mieszkaniowej i zdrowotnej 
tej osoby oraz tezy indywidualnego planu pomocy, w postaci działań realizowa-
nych przez członków zespołu lub grupy. Kolejne zapisy formularza odnoszą się 
do okresowej oceny sytuacji rodziny, weryfikacji indywidualnego planu pomocy 
oraz obejmują opis ewentualnego kolejnego zdarzenia przemocy w rodzinie.

Osoba, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w ro-
dzinie, zostaje zaproszona na posiedzenie zespołu (grupy). Stawiennictwo nie 
jest jej obowiązkiem, natomiast niestawiennictwo nie wstrzymuje prac zespołu 
interdyscyplinarnego lub grupy roboczej. 

Możliwość wypełniania tych dokumentów bez obecności pokrzywdzonych 
może rodzić obawy o to, czy w każdym przypadku będą one służyć pomocy 
rodzinie56.

Wypełnianie przez wieloosobowy zespół (grupę) formularza w obecności 
osoby, co do której zachodzi podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, 
ewidentnie narusza jej prywatność. W informacji NIK podkreślono, że opowia-
danie w obecności kilku, a nawet kilkunastu osób przez osobę dotkniętą przemo-
cą o tym, co ją spotkało, to okoliczność, „która może być upokarzająca”57.

Oceniam taką sytuację jako przejaw swoistej wtórnej wiktymizacji, objawia-
jącej się koniecznością eksponowania wobec grupy obcych osób trudnych pro-
blemów z zakresu życia osobistego. 

Z kolei wypełnienie formularza NK-C pod nieobecność osoby dotkniętej 
przemocą stanowi jedynie przejaw biurokracji, albowiem znalezienie odpowie-
dzi na pytania zawarte w jego treści praktycznie nie jest możliwe bez czynnego 
udziału tej osoby, który powinien mieć miejsce w warunkach gwarantujących 
brak skrępowania. 
55 Wzór formularza „Niebieska Karta – C” stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
56 Zob. K. Wlaźlak, Problemy funkcjonowania zespołów…, s. 69.
57 Przeciwdziałanie przemocy…, s. 7.
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Członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej wypełniają 
nadto formularz „Niebieska Karta – D”58. Czynność ta ma być podjęta w obec-
ności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. 
Przewodniczący zespołu wzywa taką osobę na spotkanie zespołu interdyscypli-
narnego lub grupy roboczej. Treść przedmiotowego formularza obejmuje poza 
podstawowymi danymi osobowymi m.in. informacje o formach przemocy, jakie 
ta osoba stosuje, świadkach takich zdarzeń, karalności, nadużywaniu alkoholu, 
środków odurzających, substancji psychotropowych oraz leków, działaniach po-
stulowanych wobec tej osoby oraz zobowiązaniach, jakie podjęła.

Mimo iż wypełnienie przedmiotowego formularza ma nastąpić w obecności 
osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, a osoba 
taka podlega wezwaniu, to jednak w ustawie brak przepisów zobowiązujących ją 
do stawiennictwa. 

Zgodnie z dyspozycją art. 51 ustawy zasadniczej, nikt nie może być obowią-
zany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego 
osoby. Z kolei według treści art. 74 par. 1 Kodeksu postępowania karnego oskarżo-
ny nie ma obowiązku dowodzenia swej niewinności ani obowiązku dostarczania 
dowodów na swoją niekorzyść. Zatem poszukiwanie przy udziale osoby, o której 
mowa, odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu NK-D zdaje się ignorować 
wskazane wyżej regulacje zawarte w aktach wyższego rzędu.

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej podejmują 
działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje prze-
moc w rodzinie, w szczególności:

a) diagnozują sytuację rodziny, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknię-
ta przemocą;

b) przekazują informacje o konsekwencjach popełnianych czynów;
c) motywują do udziału w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych;
d) przeprowadzają rozmowę pod kątem nadużywania alkoholu, środków odu-

rzających, substancji psychotropowych lub leków;
e) przekazują informacje o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu 

zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie.
Należy podkreślić, że według przepisów rozporządzenia spotkania z osobami, 

co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, oraz oso-
bami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, nie mogą 
być organizowane w tym samym miejscu i czasie. Oznacza to, iż określając formułę 
przeciwdziałania przemocy, wyłączono stosowanie mediacji, dociekanie uwarunko-
wań naruszania praw lub dóbr osobistych, przy udziale negocjatora. E. Bieńkowska 
słusznie podkreśla, że „mediacja może […] okazać się wydarzeniem przełomowym 
dla rozwiązania konfliktu i przemodelowania sposobu funkcjonowania rodziny. 
Musi jednak być prowadzona profesjonalnie w oparciu o określone zasady”59.

58 Wzór formularza „Niebieska Karta – D” stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.
59 E. Bieńkowska, Europejski Trybunał Sprawiedliwości o mediacji w sprawach przemocy w rodzi-

nie, „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 4, s. 72.



62 Ryszard SZAŁOWSKI

Przepisy rozporządzenia określają obowiązki ciążące, w ramach realizacji 
procedury, na poszczególnych członkach zespołu interdyscyplinarnego bądź 
grupy roboczej, tj. przedstawicielach Policji, ochrony zdrowia, oświaty, gmin-
nej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pracowniku socjal-
nym60.

Rada Ministrów wykroczyła tu, jak sądzę, poza granice upoważnienia usta-
wowego, albowiem członkowie zespołów (grup) wykonują zadania służbowe 
bądź zawodowe w sferze objętej regulacją ustawową i wydanymi na jej podstawie 
przepisami wykonawczymi. Przykładowo, wśród obowiązków funkcjonariusza 
Policji w ramach procedury NK przepisy rozporządzenia wskazują na obowiązek 
przeprowadzenia na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących zwłoki, 
czynności procesowych w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych do 
zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa. Przepis ten ignoruje istnienie 
art. 308 Kodeksu postępowania karnego regulującego tę materię, a Komendant 
Główny Policji postanowił w wytycznych, iż zadanie to realizuje nie policjant 
będący członkiem grupy roboczej, ale, w miarę możliwości, grupa operacyjno-
-procesowa.

Nadto w treści formularzy NK-C oraz NK-D przewidziano indeksy działań 
o charakterze pomocowym, których adresatem jest osoba, co do której zachodzi 
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie oraz korekcyjnych – kierowa-
nych do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. 
Na przykład w treści formularza C znalazły się m.in. takie elementy indywidu-
alnego planu pomocy, jak wszczęcie postępowania przygotowawczego (zadanie 
przedstawiciela Policji), czy skierowanie osoby, co do której zachodzi podej-
rzenie, że została dotknięta przemocą w rodzinie, na konsultacje psychiatryczne 
(zadanie przedstawiciela ochrony zdrowia). Z kolei w formularzu NK-D przewi-
dziano w stosunku do osoby, co której zachodzi podejrzenie, że stosuje przemoc 
w rodzinie takie działania, jak dobrowolne poddanie się leczeniu odwykowemu 
i opracowanie planu leczenia oraz złożenie wniosku do sądu w celu uruchomie-
nia procedury zobowiązania do leczenia odwykowego.

W przepisach rozporządzenia potraktowano procedurę NK jako swoistą me-
taprocedurę, ignorującą regulacje poszczególnych form działań przewidzianych 
w innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego, zwłaszcza ustaw.

Grupa robocza jest podmiotem złożonym z kilku osób (reprezentujących róż-
ne instytucje), realizujących obowiązki służbowe bądź zawodowe. Wspomniane 
formy działań pomocowych i korekcyjnych są przedmiotem regulacji w przepi-
sach prawa powszechnie obowiązującego, które określają ich formy oraz kom-
petencje podmiotów administrujących upoważnionych do ich stosowania. Każdy 
60 Szczegółową charakterystykę trybu postępowania pracownika socjalnego w ramach procedury 

„Niebieska Karta” prezentuje Ł. Radwanowicz, Zagadnienia administracyjno-prawne dotyczą-
ce przemocy, [w:] E. Kowalewska-Borys (red.), Problematyka przemocy w rodzinie, Warszawa 
2012, s. 174–182. Z kolei tryb postępowania Policji omawia M. Milowski, Niebieska Karta – 
procedura interwencji policyjnej, Katowice 2010.
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z członków grupy, uczestnicząc w jej działaniach, nie przestaje, jako zatrudniony 
czy pełniący służbę, podlegać swemu przełożonemu, zwłaszcza że zadania wyni-
kające z uczestnictwa w zespole bądź grupie wykonuje w ramach wspomnianych 
obowiązków. 

Zakończenie procedury następuje w przypadku: 
a) ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu 

dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidu-
alnego planu pomocy albo

b) rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.
Rozporządzenie nie wskazuje podmiotu uprawnionego do zakończenia pro-

cedury. Stanowi natomiast, iż wymaga ono udokumentowania w formie proto-
kołu podpisanego przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, który 
powinien zawierać:

a) dane dotyczące osób, wobec których realizowana była procedura;
b) datę rozpoczęcia i zakończenia procedury; 
c) opis podjętych działań w ramach procedury.

Nie wskazano, kto jest uprawniony – zobowiązany do sporządzenia wskaza-
nego protokołu. 

O zakończeniu procedury powiadamia się podmioty w niej uczestniczące. 

Podsumowanie

Realizacja zadań przez zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze to podsta-
wowy czynnik decydujący o sprawności przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Niestety, regulacja prawna odnosząca się do działalności wspomnianych pod-
miotów administrujących jest daleka od doskonałości.

Upoważnienie rady gminy do określenia w drodze uchwały trybu i sposobu 
powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szcze-
gółowych warunków jego funkcjonowania jest zabiegiem niecelowym, albowiem 
realizując te kompetencje, rada gminy nie prowadzi polityki lokalnej, nie ma zatem 
potrzeby różnicowania takich procedur. Powinny one zostać określone w ustawie.

Przepisy odnoszące się do składu zespołów interdyscyplinarnych oraz grup 
roboczych cechuje ogólnikowy charakter i brak precyzji.

Ustawodawca niekonsekwentnie posługuje się pojęciami podejrzenia stoso-
wania przemocy, uzasadnionego podejrzenia stosowania przemocy oraz osób do-
tkniętych przemocą bądź stosujących przemoc, co utrudnia ustalenie, na drodze 
wykładni, zakresu stosowania przepisów ustawy. 

Zrównanie uprawnień członków zespołów i grup w zakresie przetwarzania 
danych osobowych ze służbami specjalnymi przez upoważnienie do przetwa-
rzania w szerokim zakresie tzw. sensytywnych danych osobowych bez wiedzy 
i zgody osób dotkniętych przemocą jest zabiegiem niepotrzebnie ingerującym 
w sferę prywatności.
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Upoważnienie Rady Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia pro-
cedury „Niebieskie Karty” praktycznie nie zostało wsparte wytycznymi. Trud-
no za takie uznać skuteczność działań, gdyż taki postulat, nawet jeśli nie został 
wprost wprowadzony do treści delegacji ustawowej, stanowi – w formie dorozu-
mianej – oczywistą przesłankę prakseologiczną, dotyczącą każdego aktu wyko-
nawczego do ustawy.

Stwierdzenie w art. 9d ust. 1 ustawy, że podejmowanie interwencji odbywa 
się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” jest pozbawione precyzji. Procedu-
ra ta stanowi jedynie płaszczyznę koordynacji działań poszczególnych podmio-
tów, które realizują swoje obowiązki oraz korzystają z uprawnień wynikających 
z przepisów rangi ustawy stanowiących podstawę ich działania. 

Wszczęcie procedury NK na podstawie przepisów rozporządzenia, podobnie 
jak jej zakończenie, nie zostały precyzyjnie uregulowane.

Wśród osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych ustawodaw-
ca wymienia jedynie członków zespołów oraz grup. Rozporządzenie stanowi, iż 
formularz NK-A wypełnia przedstawiciel podmiotów realizujących procedurę, 
który nie został ustawowo upoważniony do gromadzenia danych osobowych ani 
ich przechowywania.

Generalnie oceniając prawnoadministracyjną regulację przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w kategoriach sprawności, warto przytoczyć pogląd NIK 
oparty na przeprowadzonych kontrolach, iż „przyjęte rozwiązania zakładające 
nadmiernie biurokratyczne struktury, znaczne zwiększenie ilości tworzonej do-
kumentacji i jej dublowanie, a także przewlekły tryb postępowania, w zasadzie 
uniemożliwiały sprawne i szybkie udzielenie pomocy, pomimo zaangażowania 
wielu osób reprezentujących różne instytucje publiczne i organizacje pozarzą-
dowe”61.
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Interdisciplinary teams and working groups tasks and 
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domestic violence as well as the procedure of intervening in the families experiencing 
domestic violence.
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Rozdział IV
Zezwolenia na sprzedaż detaliczną  

napojów alkoholowych 

Streszczenie: Artykuł poświęcony jest zezwoleniom na sprzedaż napojów alkoholo-
wych przeznaczonych do spożycia w lokalach gastronomicznych i placówkach handlo-
wych. Rozróżniono w nim i opisano poszczególne rodzaje zezwoleń, wymagania, jakie 
należy spełnić, by pozwolenie otrzymać. Przedstawiono także zasady i warunki prowa-
dzenia sprzedaży napojów alkoholowych oraz przesłanki cofnięcia zezwolenia. 

Słowa kluczowe: ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho-
lizmowi, zezwolenie, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przedsiębiorca, 
sprzedaż hurtowa, sprzedaż detaliczna, tytuł prawny, niepełnoletni, prawo miejscowe, 
komisja, najbliższa okolica, zasada, warunek

Regulacje prawne dotyczące problematyki alkoholowej sięgają lat dwudzie-
stych XX wieku1. Aktualnie obowiązujące zasady prowadzenia sprzedaży napo-
jów alkoholowych jako działalności reglamentowanej prawodawca unormował 
w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi2. Co ciekawe, ustawa ta jest już piątą próbą usys-
tematyzowania złożonej, a przez to jak widać niełatwej problematyki alkoholo-
wej. Pomimo że komentowana ustawa była wielokrotnie nowelizowana, to przez 
1 Wcześniej obowiązujące akty prawne dotyczące podobnej problematyki: ustawa z dnia 23 kwiet-

nia 1920 roku o ograniczeniach w sprzedaży napojów alkoholowych (Dz. U. z 1920 r. Nr 37, 
poz. 210), ustawa z dnia 21 marca 1931 r. o ograniczeniach w sprzedaży, podawaniu i spożyciu 
napojów alkoholowych (przeciwalkoholowa) (Dz. U. z 1931 r. Nr 51, poz. 423), ustawa z dnia 
27 kwietnia 1956 r. o zwalczaniu alkoholizmu (Dz. U. z 1956 r. Nr 12, poz. 62) oraz ustawa 
z dnia 10 grudnia 1959 r. o zwalczaniu alkoholizmu (Dz. U. z 1959 r. Nr 69, poz. 434) były 
uproszczoną formą ogółu zagadnień podjętych w aktualnie obowiązującym ustawodawstwie.

2 Dz. U. z 2012 r. poz. 1356.
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ponad 30 lat prawodawca nie zdecydował się na zastąpienie jej nowym aktem. 
Wiele z dokonywanych w niej zmian było konsekwencją przekształceń, z jaki-
mi mieliśmy do czynienia na szczeblu administracji lokalnej3. Inne były próbą 
dostosowania jej treści do zmieniającej się rzeczywistości i nowych oczekiwań 
społecznych. Od początku obowiązywania ustawy alkoholowej prawodawca zo-
bowiązał organy administracji, z początku wyłącznie lokalne4, do podejmowania 
aktywnych działań na rzecz wyeliminowania patologii społecznej, której przy-
czyną było nadmierne spożycie napojów alkoholowych. Prawne umożliwienie 
prowadzenia różnych form aktywności przynoszących skutek w postaci uzyska-
nia akceptowanej społecznie struktury picia napojów alkoholowych5 miało po-
móc w osiągnięciu założonego w preambule ustawy celu6. 

1.  Przesłanki decyzji w przedmiocie wydania zezwolenia 
na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych 

Jednym z głównych zadań przekazanych w ustawie organom administracji 
publicznej stało się reglamentowanie szeroko rozumianej sprzedaży napojów 
alkoholowych, tj. obrotu hurtowego i detalicznego alkoholem. Wprowadzone 
ograniczenia miały wpłynąć na chronioną przepisami prawa wolność gospo-
darczą przedsiębiorców. W doktrynie został wyrażony jednak słuszny pogląd, 
że reglamentacja obrotu napojami alkoholowymi poprzez zezwolenia stanowi 
konsekwencję dbania o dobro ogółu – interes publiczny7. Trybunał Konstytu-
cyjny w jednym z wyroków orzekł, iż działalność gospodarcza może podlegać 
ograniczeniom z uwagi na jej charakter oraz związek z interesem publicznym 
oraz interesami poszczególnych osób. Natomiast interes publiczny jest nad-
rzędny wobec interesu jednostki8. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku 
z dnia 31 sierpnia 2011 r.9 potwierdził tylko wcześniejsze stanowiska, stwier-

3 Zob. B. Jaworska-Dębska, Rola samorządu terytorialnego w zakresie wychowania w trzeźwości 
i przeciwdziałania alkoholizmowi w świetle nowych regulacji prawnych [w:] Funkcjonowanie sa-
morządu terytorialnego – doświadczenia i perspektywy, S. Dolata (red.), Opole 1998, s. 219 i n.

4 Zob. R. Budzisz, B. Jaworska-Dębska, K. Wlaźlak, Rola samorządu terytorialnego w zakresie 
wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 
2009, t. 79, s. 53 i n.

5 Powszechna edukacja poszczególnych grup społecznych, współdziałanie z różnymi organiza-
cjami pożytku publicznego, zakładami pracy oraz kościołami to jeden z przejawów swoistej 
ingerencji państwa w działania mające na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi w skali glo-
balnej.

6 „Uznając życie obywateli w trzeźwości za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra 
Narodu, stanowi się, co następuje”.

7 Zob. A. Bierć, O projekcie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi (projekt ustawy z marca 2004 r.) Opinia Rady Legislacyjnej, „Przegląd 
Legislacyjny” 2004, nr 3, s. 126.

8 Wyrok z dnia 8 kwietnia 1998 r., K 10/97, OTK 1998, nr 3, poz. 29.
9 II GSK 768/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E13AC3263F
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dzając, że „zasada swobody działalności gospodarczej nie ma charakteru ab-
solutnego. Zwrócić należy uwagę, że art. 6 ust. 1 ustawy o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej stanowi, że podejmowanie, wykonywanie i zakończenie 
działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z za-
chowaniem warunków określonych przepisami prawa. Ponadto Konstytucja 
dopuszcza ograniczenie wolności gospodarczej w drodze ustawy, jeżeli wyma-
ga tego ważny interes publiczny (art. 22). Art. 31 ust. 3 Konstytucji stanowi, że 
ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą 
być ustanowione tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokra-
tycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź 
dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo wolności i praw 
innych osób. Do takich wartości bezspornie należy życie obywateli w trzeźwo-
ści, czego w żaden sposób nie da się porównać z utratą korzyści majątkowych 
przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych”10.

Sprzedaż napojów alkoholowych (czy to hurtowa, czy detaliczna) może być 
prowadzona przez każdego przedsiębiorcę, ale jedynie na podstawie zezwolenia 
wydanego przez właściwy miejscowo i rzeczowo organ administracji publicznej. 
Samo zezwolenie stanowi władczy akt stosowania skonkretyzowanego prawa 
administracyjnego, skierowany do podmiotu znajdującego się poza ustrojowym 
systemem administracji publicznej, dokonywany przez wyraźnie upoważniony 
normą ustawy do tej właśnie formy działania – organ, podmiot lub instytucję 
administracji publicznej11. Zezwolenie jako decyzja administracyjna nie nadaje 
stronie – przedsiębiorcy nowych praw, jedynie konkretyzuje je pod względem 
podmiotowym12. Zasady udzielania, odmowy udzielania, cofnięcia zezwolenia 
określają przepisy konkretnych ustaw. Zezwolenie zostaje wydane, ponieważ 
przedsiębiorca nie może prowadzić wolnej działalności gospodarczej określone-
go typu. Natomiast musi spełnić wiele warunków, by organ umożliwił mu prowa-
dzenie jej (warunki te dotyczą przede wszystkim ochrony życia i zdrowia ludz-
kiego, bezpieczeństwa i porządku publicznego)13. W tym kontekście należałoby 
skonstatować dość oczywisty fakt, że zezwolenie jest decyzją konstytutywną, ale 
również związaną – brak w niej miejsca na luz decyzyjny. Natomiast uchylenie 
wobec jednostki powszechnego zakazu ograniczającego wolność jest jego tre-
ścią. Oznacza to, że zezwolenie ma moc wiążącą ex nunc i zrodzi skutki prawne 
dopiero gdy stanie się ostateczne bądź przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania, gdy treść zezwolenia jest zgodna z wolą wszystkich stron postępo-
10 Zob. wyrok NSA z dnia 13 grudnia 2007 r., sygn. akt II GSK 17/07.
11 Zob. I. Skrzydło-Niżnik [w:] I. Skrzydło-Niżnik, G. Zalas, Ustawa o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komentarz, Warszawa 2002, s. 25.
12 Zob. W.J. Katner, Prawo działalności gospodarczej. Komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo, 

Warszawa 2003, s. 124 i n.; C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. 
Komentarz, Warszawa 2005, s. 235 i n.

13 Zob. E. Przeszło, Komentarz do art. 75 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej [w:] Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, A. Powałowski 
(red.), Warszawa 2007, s. 205 i n.
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wania14. Nigdy więc nie będzie miała miejsca sytuacja, w której strona, w tym 
przypadku przedsiębiorca, otrzyma uprawnienie do sprzedaży napojów alkoho-
lowych przed wydaniem zezwolenia.

Problematyka dotycząca zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholo-
wych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży unor-
mowana jest w większej części w art. 18 ustawy alkoholowej. Wydanie zezwolenia 
na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych uzależniona jest od złożenia pisem-
nego wniosku przez zainteresowanego przedsiębiorcę odpowiedniemu organowi. 
Ten odpowiedni organ to właściwy z uwagi na miejsce prowadzenia planowanej 
sprzedaży napojów alkoholowych wójt, burmistrz, prezydent nazwany przez usta-
wodawcę „organem zezwalającym”. Natomiast wydawanie zezwoleń na obrót hur-
towy napojami alkoholowymi uregulowane jest w ustawie już w art. 9 i należy do 
kompetencji ministra właściwego do spraw gospodarki oraz marszałka wojewódz-
twa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy zamierzającego prowadzić 
obrót hurtowy napojami alkoholowymi. Nie podejmując w tym miejscu szerzej 
tej problematyki, ponieważ wykraczałoby to poza tematyczne ramy opracowania, 
warto jedynie zauważyć, że zezwolenia te wydaje się na pisemny wniosek zainte-
resowanego przedsiębiorcy, oddzielnie na różne typy napojów alkoholowych, tj. 
o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem 
piwa) oraz powyżej 18% zawartości alkoholu. Na dwie pierwsze kategorie zezwo-
lenie wydaje właściwy marszałek województwa, a na mocne alkohole – minister. 

Jak już wcześniej zostało wspomniane, wniosek o wydanie zezwolenia na 
detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych, aby mógł zostać rozpatrzony, musi 
mieć formę pisemną i zawierać enumeratywnie wymienione w ustawie elementy. 
W jego treści musi zostać oznaczony rodzaj zezwolenia, tj. przedsiębiorca na 
samym początku postępowania o wydanie zezwolenia określa, sprzedażą jakich 
napojów alkoholowych jest zainteresowany, czy mają to być napoje alkoholowe 
o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo, powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wy-
jątkiem piwa), czy powyżej 18% alkoholu. Oczywiście, przedsiębiorca może wy-
brać dowolną konfigurację. Potrzeba określenia rodzajów alkoholu wynika z fak-
tu wydania, tak jak w przypadku obrotu hurtowego trzech decyzji, zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych o różnej zawartości alkoholu. 

Kolejny element wniosku to oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adre-
su. W przypadku ustanowienia pełnomocników również ich danych (imion, na-
zwisk i adresów zamieszkania). We wniosku należy także umieścić numer w re-
jestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej. W tym miejscu 
należy wspomnieć, że aktualnie na mocy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobo-
dzie działalności gospodarczej15 funkcjonuje Centralna Ewidencja i Informacja 
o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zastąpiła ona dotychczasowe ewidencje 
14 Art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). Zob. I. Skrzydło-Niżnik [w:] I. Skrzydło-Niżnik, 
G. Zalas, Ustawa o wychowaniu w trzeźwości…, s. 25.

15 Dz. U. z 2013 r. poz. 672.
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działalności gospodarczych prowadzone przez organy wykonawcze samorzą-
dów gminnych. CEIDG jest prowadzona przez ministra właściwego do spraw 
gospodarki w systemie teleinformatycznym i nie nadawane są w niej numery dla 
wpisów poszczególnych przedsiębiorców. Oznacza to, że osoba fizyczna, która 
prowadzi działalność gospodarczą, nie będzie miała prawnych możliwości uzu-
pełnienia wniosku w tym zakresie. 

We wniosku należy ujawnić przedmiot działalność gospodarczej. Ta informa-
cja z kolei jest niezbędna, z uwagi na wprowadzenie przez ustawodawcę dwóch 
różnych rodzajów zezwoleń: zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
w placówce handlowej, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 
(bez możliwości spożywania alkoholu na miejscu bezpośrednio po dokonaniu 
zakupu), albo zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych prze-
znaczonych do spożycia w miejscu ich sprzedaży – najczęściej chodzi tu o lokale 
usługowe o charakterze gastronomiczno-rozrywkowym. Adres punktu sprzedaży 
jest przedostatnim elementem wniosku. Pozwala on w czasie prowadzonego po-
stępowania o wydanie zezwolenia sprawdzić, czy potencjalne miejsce sprzedaży 
nie zostało wykluczone z możliwości prowadzenia tam sprzedaży napojów al-
koholowych z uwagi na obowiązujące na danym terenie akty prawa miejscowe-
go16. Opinię o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych 
z uchwałami rady gminy przedstawia podmiot niezależny od organu zezwala-
jącego, nazwany przez ustawodawcę gminną komisją rozwiązywania proble-
mów alkoholowych17. Komisja opiniuje wniosek przedsiębiorcy w przedmiocie 
usytuowania miejsca sprzedaży, ale również liczby punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przezna-
czonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży18 okre-
ślonej również w akcie prawa miejscowego stanowionego przez radę gminy19. 
Warto podkreślić, że negatywna opinia komisji, która nie jest organem gminy20, 
musi zawsze skutkować odmową wydania zezwolenia przez wójta, burmistrza 
czy prezydenta. We wniosku należy dodatkowo wpisać adres punktu składowa-
nia napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego). 
16 Na mocy przepisów ustawy rada gminy otrzymała kompetencje prawotwórcze do stanowienia 

uchwał w sprawie ustalenia miejsc wolnych od sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
17 Do pozostałych zadań gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych należy m.in. 

inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 
oraz integracją osób uzależnionych od alkoholu, podejmowanie czynności zmierzających do 
orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się le-
czeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Szerzej R. Budzisz, B. Jaworska-Dębska, K. Wlaź-
lak, Rola samorządu terytorialnego…, s. 63 i n.

18 Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem 
sprzedaży o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa nie podlega limitowaniu.

19 Szerzej A. Krakała, I. Wąsowska, Ograniczenie dostępności napojów alkoholowych jako przy-
kład legislacji administracyjnej w gminach, [w:] Legislacja administracyjna. Teoria, Orzecznic-
two, Praktyka, M. Stahl, Z. Duniewska (red.), Warszawa 2012, s. 515 i n.

20 Zob. J. Morawski, Mały poradnik profilaktyki dla gminnych komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych, „Problemy alkoholizmu” 2004, nr 3–4, s. 9.
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Wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
zainteresowany przedsiębiorca musi przedłożyć organowi zezwalającemu doku-
ment potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt 
sprzedaży napojów alkoholowych, pisemną zgodę właściciela, użytkownika, za-
rządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany 
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym oraz decyzję właściwego państwowe-
go inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu21. Na podstawie wniosku oraz 
załączonych do niego dokumentów organ zezwalający wszczyna i prowadzi po-
stępowanie administracyjne, które może zakończyć się w dwojaki sposób – organ 
może wydać wnioskowane zezwolenie bądź odmówić jego wydania.

Zezwolenie na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych jest decyzją ogra-
niczoną czasem obowiązywania. Zgodnie z założeniem ustawodawcy, zezwole-
nie dla placówek handlowych nie może zostać wydane na okres krótszy niż 2 lata, 
a dla zakładów gastronomicznych ten czas nie może być krótszy niż 4 lata. Pro-
wadzi to do pewnej dowolności w określaniu czasu obowiązywania zezwolenia. 
Okres obowiązywania zezwolenia nie może być krótszy niż określony w ustawie, 
ale może on być o wiele dłuższy. Konsekwencją przyjęcia takiego rozwiązania 
przez ustawodawcę jest uzależnienie czasu obowiązywania zezwolenia od woli 
organu zezwalającego, co skutkuje zróżnicowaniem okresu ważności zezwoleń 
w poszczególnych gminach. Wydaje się, że wprowadzenie minimalnego okresu 
obowiązywania zezwolenia podyktowane jest zagwarantowaniem przedsiębior-
cy pewności prowadzenia działalności gospodarczej, oczywiście pod warunkiem 
zachowania wszelkich zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych.

 Bezpośrednio przed wydaniem zezwolenia i w czasie jego obowiązywa-
nia przedsiębiorca jest zobowiązany do uiszczania opłat za korzystanie z niego. 
Opłaty te są zróżnicowane w zależności od posiadanego typu zezwolenia oraz od 
rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Przed-
siębiorca, który rozpoczyna działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia 
sprzedaży napojów alkoholowych, musi uiścić opłatę równą 525 zł w przypadku 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu 
oraz piwa, 525 zł w przypadku zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz 2100 zł 
za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości 
powyżej 18% alkoholu. W roku rozpoczęcia prowadzenia sprzedaży napojów 
alkoholowych oraz w ostatnim roku obowiązywania zezwolenia jest to opłata 
proporcjonalna. Opłaty za korzystanie z zezwoleń w poszczególnych latach nale-
ży uiszczać w terminach wskazanych w ustawie, tj. do 31 stycznia, 31 maja oraz 
30 września. Są to terminy zawite i niepodlegające przywróceniu22. 
21 Dot. decyzji o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeń-

stwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.). 
22 Zob. Wyrok NSA z dnia 31 marca 2009 r., II GSK 816/08, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/do-

c/4A3675D7CC, wyrok WSA w Łodzi z dnia 9 listopada 2010 r., III SA/Łd 419/10, http://orze-
czenia.nsa.gov.pl/doc/BD3020A36A
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2.  Pozostałe warunki prowadzenia detalicznej sprzedaży 
napojów alkoholowych

Ustawodawca oprócz procedury wydania zezwolenia określa w ustawie rów-
nież warunki i zasady prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych. Nieza-
stosowanie się do któregokolwiek z nich skutkuje wydaniem decyzji cofającej 
zezwolenie. 

Sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% 
alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprze-
daży można prowadzić wyłącznie w sklepach branżowych ze sprzedażą napojów 
alkoholowych, w przypadku samoobsługowych placówek handlowych o po-
wierzchni sprzedażowej powyżej 200 m2 – w wydzielonych stoiskach oraz w po-
zostałych placówkach samoobsługowych oraz innych placówkach handlowych, 
w których sprzedawca prowadzi bezpośrednią sprzedaż napojów alkoholowych. 
Należy zauważyć, że brak jest unormowań dotyczących miejsc prowadzenia 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży. 

Ustawa alkoholowa zabrania sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
określonym dwóm kategoriom klientów. Generalnie są to nabywcy, co do któ-
rych zachodzi uzasadniona obawa, że nie do końca świadomie kierują swoim 
zachowaniem. Wyróżnić tu można osoby, których zachowanie wskazuje, że znaj-
dują się w stanie nietrzeźwości, oraz osoby do lat 18. Stan nietrzeźwości zgodnie 
z definicją zawartą w art. 46 ustawy alkoholowej zachodzi, gdy zawartość alko-
holu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alko-
holu albo obecność w wydychanym powietrzu osiąga wartość powyżej 0,25 mg 
alkoholu w 1 dm3. Prosto zauważyć, że ustawowa definicja nie jest przydatna dla 
sprzedawcy dokonującego sprzedaży napoju alkoholowego, ponieważ wymaga 
specjalistycznych aparatów pomiarowych. Wobec powyższego jedynym mier-
nikiem, jakim może tak naprawdę kierować się sprzedający, jest jego wrażenie 
i mało obiektywna ocena stanu trzeźwości potencjalnego kupca23. W takim wy-
padku łatwo dojdzie do sytuacji, w której osoba nietrzeźwa w rozumieniu defi-
nicji ustawowej zakupi napój alkoholowy, gdyż na przykład ma dobrą tolerancję 
alkoholu i sprzedawca nie zauważy u niej typowych oznak nietrzeźwości. Jeśli 
chodzi o wiek nabywcy, ustawodawca w 2001 r. zobowiązał sprzedawców do 
legitymowania kupujących. Narzędzie to miało wyeliminować dokonywanie za-
kupów, a co za tym idzie – spożywanie napojów alkoholowych przez osoby, które 
nie ukończyły 18. roku życia. Trudno jednoznacznie przyznać, że ograniczenie 
wiekowe jest skuteczną formą eliminowania konsumpcji napojów alkoholowych 
przez niepełnoletnich, ale na pewno stanowi jedno z lepszych rozwiązań przyję-
tych na gruncie ustawy. 
23 Zob. B. Jaworska-Dębska, Prawna regulacja problemów uzależnień, obrotu napojami alkoholo-

wymi, środkami odurzającymi i psychotropowymi, wyrobami tytoniowymi, [w:] Materialne pra-
wo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady, M. Stahl (red.), Warszawa 2005, s. 203. 
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Zasadą prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest bezwzględny za-
kaz sprzedaży napojów alkoholowych na kredyt i pod zastaw. Takie rozwiązanie 
ma chronić zarówno osoby uzależnione od alkoholu czy będące w stanie upojenia 
alkoholowego przed nieracjonalnymi decyzjami, jak i osoby im najbliższe, które 
bezpośrednio narażone są na utratę dóbr materialnych, z powodu nadużywania 
alkoholu przez członków ich rodzin. 

Z uwagi na bezpieczeństwo produktu, ale przede wszystkim ochronę życia 
i zdrowia konsumentów, napoje alkoholowe dostarcza się do miejsc sprzedaży tylko 
w naczyniach zamkniętych, z oznaczeniem nazwy producenta, rodzaju i ilości napo-
ju oraz jego mocy. Natomiast w każdym miejscu podawania napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, jak również w miejscu sprzeda-
ży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 
musi zostać uwidoczniona informacja o szkodliwości spożywania alkoholu24. 

Ustawodawca wprowadził liczne ograniczenia w przedmiocie reklamy i pro-
mocji napojów alkoholowych. Zgodnie z art. 21 ustawy alkoholowej promocja 
napojów alkoholowych to ich publiczna degustacja, rozdawanie rekwizytów 
związanych z nimi, organizowanie premiowanej ich sprzedaży napojów alko-
holowych, a także inne formy publicznego zachęcania do nabywania, natomiast 
reklama napojów alkoholowych to publiczne rozpowszechnianie znaków to-
warowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, 
a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje al-
koholowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholo-
wych, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych; za 
reklamę nie uważa się informacji używanych do celów handlowych pomiędzy 
przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem na-
pojami alkoholowymi. 

Jedynym napojem alkoholowym, który może być legalnie promowany bądź 
reklamowany, jest piwo, ale tylko pod pewnymi wymienionymi w ustawie wa-
runkami. Między innymi reklama i promocja piwa nie może być skierowania do 
osób małoletnich, nie może przedstawiać małoletnich, nie może łączyć spoży-
wania alkoholu ze sprawnością fizyczną bądź kierowaniem pojazdami, nie może 
zawierać stwierdzeń, że alkohol posiada właściwości lecznicze czy jest środkiem 
stymulującym, uspokajającym lub sposobem rozwiązywania konfliktów osobi-
stych, nie może zachęcać do nadmiernego spożycia alkoholu ani też kojarzyć 
się z atrakcyjnością seksualną, relaksem lub wypoczynkiem, nauką lub pracą, 
sukcesem zawodowym lub życiowym. Reklama czy promocja nie może być pro-
wadzona w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 600 a 2000 (z wyjątkiem 
reklamy prowadzonej przez organizatora imprezy sportu wyczynowego lub pro-
fesjonalnego w trakcie trwania tej imprezy), na kasetach wideo i innych nośni-
kach, w prasie młodzieżowej i dziecięcej, na okładkach dzienników i czasopism, 
na słupach i tablicach reklamowych, i innych stałych i ruchomych powierzch-

24 Decyzja SKO w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2013 r., SKO 4130.09.2013 (niepubl.).
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niach wykorzystywanych do reklamy, chyba że 20% powierzchni reklamy zaj-
mować będą widoczne i czytelne napisy informujące o szkodliwości spożycia 
alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim, przy udziale małoletnich. 
Należy jednak zauważyć, że powszechny zakaz reklamy i promocji napojów al-
koholowych nie obejmuje ich reklamy i promocji prowadzonej wewnątrz po-
mieszczeń hurtowni, wydzielonych stoisk lub punktów prowadzących wyłącznie 
sprzedaż napojów alkoholowych oraz na terenie punktów prowadzących sprze-
daż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży25. 
Ustawodawca w ten sposób zliberalizował powszechny zakaz reklamy i promo-
cji, dopuszczając prowadzenie jej w enumeratywnie wymienionych miejscach. 
Warte podkreślenia jest, że komentowana liberalizacja dotyczy nie tylko piwa, 
ale również innych, nawet tych najmocniejszych napojów alkoholowych. Należy 
się zastanowić, czy tak daleko posunięte w tym zakresie udogodnienie dla sprze-
dających oraz produkujących alkohol nie rodzi zbyt poważnych konsekwencji 
i nie zachęca do spożywania alkoholu zarówno dorosłych, jak i osób, które nie 
ukończyły 18. roku życia. 

Warunki prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych zostały wymienio-
ne w ustępie siódmym art. 18 ustawy alkoholowej. Jest to katalog obszerny, ale 
i otwarty. 

Pierwszy warunek to posiadanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholo-
wych. Tak jak już wcześniej zostało wspomniane, ich sprzedaż można rozpocząć 
dopiero po otrzymaniu decyzji zezwalającej. Samo złożenie wniosku, nawet po-
prawnie wypełnionego wraz z kompletem dokumentów, nie umożliwia rozpoczę-
cia sprzedaży alkoholu. 

Prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych uzależnione jest nadto od 
wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia. W celu pozyskania dodatkowych 
środków na finansowanie określonych zadań związanych z profilaktyką i roz-
wiązywaniem problemów alkoholowych, integracją społeczną osób uzależnio-
nych od alkoholu oraz przeciwdziałaniem narkomanii, gminy pobierają opłatę za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza nim.

Zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców 
posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoho-
lowych to warunek wymieniony jako trzeci przez ustawodawcę. Nie ulega wąt-
pliwości, że taki zapis ma być gwarancją, iż alkohol wprowadzany do obrotu 
pochodzi z legalnych źródeł. 

Ponadto przedsiębiorca w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 paździer-
nika każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem jest zobowiązany do 
okazania przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alko-
holowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty. Przed-
siębiorca prowadzący sprzedaż hurtową napojami alkoholowymi pod rygorem 

25 Zob. X. Konarski i in., Prawo reklamy i promocji, Warszawa 2007, s. 1008 i n.
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cofnięcia mu uprawnienia ma obowiązek sprzedać alkohol jedynie przedsiębior-
cy posiadającemu odpowiednie zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alko-
holowych. Do niedawna przedsiębiorca detaliczny był zobowiązany przedstawić 
hurtownikowi zaświadczenie wydane przez organ zezwalający. Jak się wydaje, 
takie zaświadczenie wydane na podstawie przepisów prawa było lepszą gwa-
rancją opłacenia przez przedsiębiorcę posiadanego zezwolenia. Komentowana 
zmiana niewątpliwie ułatwia prowadzenie działalności podmiotowi posiadają-
cemu zezwolenie na detaliczną sprzedaż alkoholu, jednak w praktyce może po-
wodować zwiększenie liczby miejsc prowadzących nielegalną sprzedaż napojów 
alkoholowych26. Z kolei gdyby sam hurtownik chciał sprzedawać alkohol oso-
bom nieposiadającym zezwoleń na sprzedaż detaliczną alkoholu, musi uzyskać 
zezwolenie wydane przez wójta, burmistrza czy prezydenta. 

Przedsiębiorca musi posiadać aktualny tytuł prawny do korzystania z loka-
lu, w którym prowadzi sprzedaż napojów alkoholowych. W chwili gdy traci on 
– niezależnie od przyczyny – tytuł prawny, powinien bezzwłocznie zaprzestać 
sprzedaży alkoholu i wystąpić o wygaszenie jego uprawnienia. 

Przedsiębiorca jest zobowiązany wykonywać działalność gospodarczą w za-
kresie objętym zezwoleniem tylko w swoim imieniu i wyłącznie w miejscu wy-
mienionym w zezwoleniu. Zezwolenie jest aktem administracyjnym podwójnie 
konkretnym przedmiotowo-podmiotowym. Określa ono nie tylko kto może pro-
wadzić sprzedaż napojów alkoholowych, ale również wskazuje miejsce, w któ-
rym przedsiębiorca posiada swoje uprawnienie. Ani inny przedsiębiorca w miej-
scu wskazanym w zezwoleniu nie jest uprawniony do prowadzenia sprzedaży 
napojów alkoholowych, ani przedsiębiorca, który otrzymał decyzje zezwalającą, 
nie może dowolnie wybrać miejsca, w którym będzie prowadził sprzedaż napo-
jów alkoholowych, ponieważ konkretne miejsce sprzedaży jest ujawnione w tre-
ści decyzji. Trzeba zaznaczyć w tym miejscu, że zezwolenie nie może zostać 
odsprzedane innemu przedsiębiorcy do dalszego korzystania. 

Organowi zezwalającemu należy zgłaszać każdą zmianę stanu faktycznego 
i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu w terminie 14 dni 
od daty jej zaistnienia oraz prowadzić sprzedaż w punkcie sprzedaży spełniają-
cym wymogi określone przez radę gminy w uchwale dotyczącej liczby punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
i w uchwale ustalającej zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych. 

Ostatnim warunkiem wymienionym w art. 18 ust. 7 ustawy alkoholowej jest 
przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa. Wydaje 
się, że takim dodatkowym warunkiem może być na przykład zawarty w ustawie 
z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

26 Szerzej I. Wąsowska, Kilka uwag w sprawie warunków prowadzenia sprzedaży napojów alko-
holowych (problem „odpowiedniego zaświadczenia”), „Zeszyt Naukowy” nr 6, Piotrków Try-
bunalski 2009, s. 67 i n. 
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tytoniu i wyrobów tytoniowych27 obowiązek umieszczenia przez właścicieli lub 
zarządzających w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych widocznych oznaczeń 
słownych i graficznych informujących o zakazie palenia wyrobów tytoniowych 
w danym miejscu, zwanych „informacją o zakazie palenia tytoniu”, a także obo-
wiązek umieszczenia w punkcie sprzedaży wyrobów tytoniowych, w widocznym 
miejscu czytelniej informacji o treści: „Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych 
osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia 
przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych)”. 

3.  Cofnięcie i wygaśnięcie zezwolenia na detaliczną sprzedaż 
napojów alkoholowych

Nieprzestrzeganie określonych w ustawie, omówionych wyżej, warunków 
i zasad sprzedaży napojów alkoholowych stanowi podstawę cofnięcia zezwole-
nia przez organ zezwalający.

Pozostałymi przesłankami do zastosowania sankcji w postaci cofnięcia ze-
zwolenia uwzględnionymi w ustawie są: powtarzające się co najmniej dwukrot-
nie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłó-
canie porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych 
przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów 
powołanych do ochrony porządku publicznego; wprowadzenie do sprzedaży na-
pojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł; przedstawienie fał-
szywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 
w roku poprzedzającym rok składania oświadczenia; popełnienie przestępstwa 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działal-
ność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, orzeczenie, wobec przedsiębior-
cy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność 
przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie; zakaz prowadzenia działalności go-
spodarczej objętej zezwoleniem. 

Należy stwierdzić, że dopuszczenie się przez przedsiębiorcę złamania któ-
regokolwiek z komentowanych warunków czy zasad zawsze rodzi ten sam sku-
tek i prowadzi do cofnięcia posiadanego zezwolenia. Nawet brak złej woli, jak 
i nieświadome łamanie przepisów pozostają bez wpływu na skutek naruszenia28. 
W orzecznictwie został ugruntowany pogląd, iż na przedsiębiorcy posiadającym 
zezwolenie spoczywa obowiązek zorganizowania sprzedaży napojów alkoholo-
wych w taki sposób, aby nie dochodziło do złamania zasad określonych w usta-
wie, zarówno przez niego samego, osoby prowadzące sprzedaż w jego imieniu 
– sprzedawców, ale również, co budzi w praktyce największe kontrowersje, przez 
klientów zaopatrujących się w jego sklepie czy korzystających z usług jego loka-
lu usługowego. Wskazać należy, że nawet jednorazowe naruszenie ustawowych 
27 Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm. 
28 Wyrok WSA z dnia 15 grudnia 2005 r. VI SA/Wa 1703/05, „Lex” nr 190905.
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zasad i warunków prowadzi do cofnięcia zezwolenia. Nie bierze się również pod 
uwagę stopnia szkodliwości społecznej konkretnego naruszenia29. Taki pogląd zna-
lazł potwierdzenie nie tylko w wyrokach, ale także w doktrynie30. 

 Ustawodawca wyposażył organy jednostek samorządu terytorialnego najniż-
szego szczebla w przedmiotowe instrumenty, by skutecznie eliminować zjawisko 
alkoholizmu31. 

Decyzja cofająca zezwolenie wydawana jest po przeprowadzeniu odrębne-
go postępowania administracyjnego, ponieważ do cofnięcia uprawnienia dojdzie 
tylko w przypadku zaistnienia przesłanek ściśle określonych w przepisach prawa. 
Zaistnienie przesłanek, których nie można interpretować rozszerzająco32, czyni 
z cofnięcia zezwolenia osobną sprawę administracyjną, odrębną od wcześniej-
szego postępowania o wydanie zezwolenia33. Cofniecie zezwolenia jest zatem 
swoistym wyjątkiem od zasady trwałości decyzji administracyjnej. Przedsiębior-
ca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wy-
danie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania 
decyzji cofającej. Brak jest w ustawie uregulowania problemu, czy trzyletnia ka-
rencja dotyczy tylko tego punktu, w którym doszło do naruszenia, czy każdego 
wniosku składanego przez przedsiębiorcę. W praktyce przyjęto interpretację, że 
ukarany przedsiębiorca nie ma prawa do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia 
na sprzedaż napojów alkoholowych również w innym miejscu. Takie stanowisko 
wydaje się zrozumiałe, ponieważ zachodzi duże prawdopodobieństwo, że pod-
miot, który nie przestrzegał zasad i warunków prowadzenia sprzedaży alkoholu 
w jednym punkcie, nie zorganizuje sprzedaży w sposób zgodny z przepisami pra-
wa w innej lokalizacji. 

W celu weryfikacji, czy przedsiębiorca postępuje zgodnie z prawem, organ 
zezwalający oraz – na podstawie jego upoważnienia – członkowie gminnej ko-
misji rozwiązywania problemów alkoholowych i straż miejska, poddają kontroli 
zasady i warunki korzystania z zezwoleń przez przedsiębiorców uprawnionych 
29 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 2 listopada 2006 r., VI SA/Wa 1529/06, „Lex” nr 337045, wy-

rok WSA we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2008 r., III SA/Wr 311/07, „Wspólnota” 2008, nr 10, 
s. 30, wyrok NSA z dnia 22 maja 2001 r., II SA 1452/00, „Lex” nr 77649, wyrok Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z dnia 21 października 2009r., II GSK 149/09, „Lex” nr 573529, wyrok 
WSA w Warszawie z dnia 6 października 2008r., VI SA/Wa 1319/08, „Lex” nr 519793; wyrok 
WSA w Krakowie z dnia 21 stycznia 2009r., III SA/Kr 870/08, „Lex” nr 519802, wyrok WSA 
w Warszawie z dnia 15 grudnia 2005 r., VI SA/Wa 1703/05, „Lex” nr 190905.

30 Zob. R. Sawuła, Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 
22 marca 2005 r., II SA/Bd 1157/04, [w:] „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjne-
go”, 2006, nr 4–5.

31 Wyrok NSA z dnia 29 sierpnia 2007 r., II GSK 111/07, „Lex” nr 360217; wyrok NSA z dnia 
25 września 2005 r., II GSK 148/05, „Lex” nr 179657.

32 Zob. S. Dudzik, Prawne konsekwencje naruszenia ustawowych zasad sprzedaży napojów alko-
holowych (wybrane zagadnienia), „Samorząd Terytorialny” 2007, nr 3, s. 63 i n.

33 Zob. E. Bojanowski, Cofnięcie uprawnienia w przepisach prawa administracyjnego (kilka 
uwag), [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały 
z konferencji jubileuszowej Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005, s. 49 i n.
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do prowadzenia działalności reglamentowanej. Kontrole te przeprowadza się na 
podstawie rozdziału 5 „Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy” usta-
wy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. 

Obok sankcji administracyjnych, ustawodawca wobec podmiotów, które do-
puszczają się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w wypadkach, kiedy 
jest to zabronione albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, 
przewidział w rozdziale 3 ustawy alkoholowej także sankcje karne. Zgodnie 
z art. 43 ust. 3 i 4 ustawy alkoholowej stosowanie zakazanych form obrotu napo-
jami alkoholowymi stanowi przestępstwo, a w razie jego popełnienia właściwy 
organ na podstawie przepisów o postępowaniu karnym może orzec przepadek na-
pojów alkoholowych (chociażby nie były własnością sprawcy), zakaz prowadze-
nia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów 
alkoholowych oraz grzywnę. Oczywiste jest, że postępowanie karne toczy się, 
niezależnie od postępowania administracyjnego, na podstawie innych przepisów 
proceduralnych. W sprawie karnej zapada więc odrębne rozstrzygnięcie, które 
może zostać przywołane w postępowaniu administracyjnym34. 

Ustawodawca w ustawie alkoholowej dodatkowo wskazał sytuacje, w któ-
rych zezwolenie wygasa. Są nimi: likwidacja punktu sprzedaży, upływ termi-
nu ważności zezwolenia, zmiana rodzaju działalności punktu sprzedaży, zmiana 
składu osobowego wspólników spółki cywilnej oraz niezłożenie oświadczenia 
o wartości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętej w roku poprzednim do 
dnia 31 stycznia35. W oświadczeniu o wartości sprzedaży należy podać dokładną 
wartość sprzedaży napojów alkoholowych. Każda inna wartość podana w przy-
bliżeniu, nawet zawyżona, musi skutkować cofnięciem zezwolenia. Teza ta zo-
stała potwierdzona w bogatym orzecznictwie sądów administracyjnych36.

Zezwolenie wygasa też w przypadku niedokonania opłaty w wysokości okre-
ślonej w przepisach ustawy alkoholowej, w terminach do 31 stycznia, 31 maja 
oraz 30 września każdego roku, w którym zezwolenie obowiązuje. Co cieka-
we, ustawodawca rozróżnił dwie sytuacje: brak wpłaty należności za korzystanie 
z zezwolenia, które skutkuje cofnięciem zezwolenia; oraz wpłatę niepełną bądź 
dokonaną po terminie, skutkującą wydaniem decyzji wygaszającej zezwolenie. 
Wpłaty dokonywane po terminie nie podlegają zwrotowi. W wyroku Naczelnego 
Sądu Administracyjnego czytamy: „Obowiązek uiszczania opłat za zezwolenia 
na sprzedaż napojów alkoholowych ma charakter publicznoprawny. Opłata ta po-
wiązana jest z ustawowymi zadaniami gmin. Dla dokonania zwrotu takiej opłaty 
niezbędne jest istnienie ustawowej regulacji przesłanek zwrotu, sposobu i trybu 

34 Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 15 lutego 2011 r., II SA/Ol 970/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
doc/DCED68978F

35 Zob. I. Skrzydło-Niżnik [w:] I. Skrzydło-Niżnik, G. Zalas, Ustawa o wychowaniu w trzeźwo-
ści…, s. 123 i n.

36 Zob. wyrok WSA w Łodzi z dnia 1 lutego 2012 r., III SA/Łd 541/11, http://orzeczenia.nsa.gov.
pl/doc/B5AFB8E094, wyrok WSA w Szczecinie z dnia 26 września 2012 r., II SA/Sz 668/12, 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/38BFBD3B9A
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zwrotu opłaty. Tryb i zasady oraz sposób obliczania wysokości opłaty uregulowa-
ne są ustawowo. Nie ma jednak przepisów ustawowych określających przypadki, 
gdy może nastąpić zwrot opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholo-
wych uiszczonej zarówno przy podejmowaniu działalności objętej zezwoleniem, 
jak i w takcie korzystania z takiego zezwolenia w każdym następnym roku ka-
lendarzowym. […] Organy administracji publicznej są zobowiązane do działania 
na podstawie i w granicach prawa. Obligatoryjny lub uznaniowy zwrot części 
opłaty za niewykorzystanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie 
ma oparcia w prawie”37. W doktrynie i orzecznictwie został utrwalony pogląd, iż 
odpowiedzi na żądanie przedsiębiorcy dotyczące zwrotu opłaty za korzystanie 
z zezwolenia organ udziela w piśmie, w którym określa swoje stanowisko. Organ 
nie wydaje w tym przypadku decyzji czy nawet postanowienia.

Podobnie jak w przypadku cofnięcia zezwolenia, jego wygaśnięcie z uwagi 
na niezłożenie oświadczenia bądź nieuiszczenie opłaty za korzystanie z zezwo-
lenia następuje w wyniku decyzji administracyjnej. Przedsiębiorca może wystą-
pić z wnioskiem o nowe uprawnienie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy 
od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. W praktyce obie te sankcje 
są omijane poprzez ubieganie się o zezwolenie przez nowych przedsiębiorców, 
tzw. słupów, którzy działają na zlecenie ukaranego podmiotu. 

4.  Szczególne formy zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów 
alkoholowych

Oprócz zezwoleń stałych na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, 
w obrocie prawnym funkcjonują jednorazowe zezwolenia, specjalne zezwole-
nia dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć oraz 
zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów 
alkoholowych. Każde z tych zezwoleń, tak samo jak zezwolenia stałe wyda-
wane jest wyłącznie na wniosek zainteresowanego podmiotu oraz na określony 
rodzaj napojów alkoholowych uzależniony od procentowej zawartości alkoho-
lu. W przypadku jednorazowych zezwoleń katalog podmiotów, które mogą się 
o nie starać, jest zawężony do przedsiębiorców posiadających inne zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych oraz Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnej. 
Ustawodawca wyeliminował więc możliwość pozyskania uprawnienia do jedno-
razowej sprzedaży alkoholu przez przedsiębiorców, którzy chcieliby spróbować 
działalności tego typu, czy nawet tych prowadzących obrót hurtowy napojami 
alkoholowymi na podstawie odpowiednich zezwoleń. 

Wniosek o wydanie tego zezwolenia nie zawiera adresu punktu sprzedaży 
i nie trzeba dołączyć do niego żadnych dodatkowych dokumentów. Uzyskują-
37 Wyrok NSA z dnia 15 lipca 2008 r., II GSK 282/08, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/735E-

01C52A. Zob. również wyrok NSA z dnia 18 października 2011 r., II GSK 1068/10, http://
orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/54B5DACF71
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cy takie uprawnienie przedsiębiorca ma pełną dowolność co do wyboru miejsca 
prowadzenia sprzedaży, ograniczoną wyłącznie przepisami ustawy alkoholo-
wej oraz przepisami aktów prawa miejscowego. Jednorazowe zezwolenie może 
zostać wydane na okres nieprzekraczający dwóch dni, a opłata za korzystanie 
z niego jest zawsze stała i wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje 
zezwoleń. Warunki i zasady prowadzenia takiej sprzedaży są inne niż warunki, 
których musi przestrzegać przedsiębiorca posiadający stałe zezwolenie. Posiada-
jący zezwolenie jednorazowe, co zrozumiałe z uwagi na charakter tego zezwo-
lenia, nie jest zobowiązany przepisami w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 
1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem do okaza-
nia przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych 
odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty. Warunkiem pro-
wadzenia takiej sprzedaży nie jest też wykonywanie działalności gospodarczej 
w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego 
i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu. Należy także zauważyć, że 
przedmiotowego zezwolenia nie można cofnąć, a jedynie wyciągnąć wobec ła-
miącego przepisy przedsiębiorcy sankcje karne. 

Zezwolenie dla przedsiębiorców, których działalność polega na organiza-
cji przyjęć, zwyczajowo zwane zezwoleniem cateringowym, wydawane jest na 
okres do dwóch lat. Tak jak jest to w przypadku zezwolenia jednorazowego, 
wniosek o jego wydanie nie zawiera punktu sprzedaży napojów alkoholowych 
oraz nie trzeba załączać do niego żadnych dokumentów. Ulegają też zmianie wa-
runki prowadzenia takiej sprzedaży. Nie trzeba w terminach do dnia 1 lutego, 
1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem 
okazywać przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alko-
holowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty, posiadać 
tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży, oraz 
zgłaszać organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w sto-
sunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania 
zmiany. Nie można również cofnąć tego zezwolenia w przypadku powtarzają-
cego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub 
najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą 
napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt 
nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego. Ta-
kie rozwiązanie może być konsekwencją istoty działalności cateringowej, która 
z uwagi na swój charakter nie jest prowadzona w jednym stałym miejscu. Gdyby 
jednak w praktyce przedsiębiorca prowadził ją pod konkretnym adresem, zasady 
i warunki jej prowadzenia byłyby dla niego znacznie zliberalizowane w porów-
naniu do tych, których zobowiązany jest przestrzegać przedsiębiorca posiadający 
stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napo-
jów alkoholowych to ostatni typ zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu prze-
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widziany przez ustawodawcę. O przedmiotowe uprawnienie może się starać wy-
łącznie przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło. Oznacza to, że przedsiębiorca, 
któremu zezwolenie zostało cofnięte, nie posiada takiego prawa. Zezwolenie to wy-
daje się na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia. Taki 
zapis rodzi dwie konsekwencje. Oznacza on, że przedsiębiorca sam może zawnio-
skować o określony czas obowiązywania zezwolenia wystarczający do całkowitej 
sprzedaży posiadanych przez niego zapasów alkoholu oraz że przedsiębiorca musi 
wystąpić o wydanie takiego zezwolenia niezwłocznie po wygaśnięciu uprawnienia, 
ponieważ czas 6 miesięcy liczy się właśnie od tej chwili. Opłata za korzystanie 
z zezwolenia na wyprzedaż jest proporcjonalna do wartości posiadanych, zinwenta-
ryzowanych zapasów i określona procentowo w stosunku do stawki podstawowej. 
Korzystający z zezwolenia na wyprzedaż są zobowiązani przestrzegać wszystkich 
zasad i warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych określonych 
w ustawie. Jednocześnie nie mogą oni w czasie obowiązywania tego zezwolenia 
dokonywać zakupu napojów alkoholowych w celu dalszej odsprzedaży. Wynika to 
z charakteru tego zezwolenia. Ustawodawca wobec przedsiębiorców przewidział 
w tym przypadku jeszcze dodatkową sankcję, tj. roczną karencję, w czasie której 
nie mogą oni wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia. Okres karencji 
liczy się od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż. 

Podsumowanie

Analiza ustawy alkoholowej pozwala na postawienie tezy, iż życie obywateli 
w trzeźwości jest dla prawodawcy wartością nadrzędną. Z uwagi na powyższe, 
pomimo daleko idącej liberalizacji reglamentowanych działalności gospodar-
czych, a także ciągłego ograniczania barier wobec przedsiębiorców, ustawodaw-
ca nie zdecydował się nawet na próbę zrezygnowania z obowiązku ubiegania się 
o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Niewątpliwie – z uwagi na 
życie i zdrowie obywateli, bezpieczeństwo i porządek publiczny, ale i ciągłą nie-
dojrzałość społeczeństwa w zakresie picia alkoholu – działalność ta musi zostać 
reglamentowana. Wobec tego, niewątpliwie słusznym posunięciem ustawodawcy 
jest utrzymanie tak obszernego katalogu zasad i warunków prowadzenia sprzeda-
ży napojów alkoholowych oraz wprowadzenia do treści aktu przepisów karnych. 

Jak się wydaje, aktualnie największym problemem na gruncie ustawy jest 
przyjmowanie przez różne gminy niejednoznacznych rozwiązań prawnych. Wy-
nika to w większości z nieprecyzyjności przepisów ustawy, a być może stanowi 
to również konsekwencję przekazania szerokich kompetencji właśnie samorzą-
dowi gminnemu. Doraźnym rozwiązaniem problemu rozbieżności mogłoby być 
wypracowanie jednorodnego stanowiska w orzecznictwie sądów administracyj-
nych. Należy także stwierdzić, że przepisy ustawy alkoholowej nie są często kon-
sekwentnie egzekwowane przez poszczególne organy zezwalające, co niestety 
prowadzi do nadużyć i kontynuowania działań niezgodnych z przepisami prawa. 
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Reasumując, trudno jednoznacznie ocenić, czy wielokrotne nowelizowanie 
aktu z 1982 r. jest słusznym rozwiązaniem i czy nie wpływa ono negatywnie na 
ograniczenie dostępności alkoholu, kreowanie określonej, aprobowanej społecz-
nie struktury picia alkoholu oraz próby minimalizowania negatywnych skutków 
jego spożywania. 
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Personal license to sell alcohol in retail
Summary: Description of personal license to sell alcohol have been presented. Di-

versity of licenses have been characterized in the context of various categories of alcohol 
and places in which alcohol is going to be sold. The reasons to provide the obligation to 
get the license and the reasons to revoke a license has been discussed. What is more, rules 
and conditions holding licenses have been described in details.
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Rozdział V
Problematyka wydawania zezwoleń na wytwarzanie, 

przetwarzanie oraz przerabianie środków 
odurzających lub substancji psychotropowych

Streszczenie: Artykuł porusza współcześnie ważką materię związaną z wydawaniem 
zezwoleń na trzy kategorie działań: wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie środków 
odurzających i substancji psychotropowych. Zagadnienie to zostanie przedstawione 
w odniesieniu do kwestii podstawowych, takich jak wskazanie podstawy prawnej; zdefi-
niowanie pojęć podstawowych dla omawianego tematu; zakres przedmiotowy i podmio-
towy zezwolenia.

Słowa kluczowe: środki odurzające, substancje psychotropowe, zezwolenie na wy-
twarzanie, narkomania

Artykuł porusza współcześnie ważką materię związaną z wydawaniem ze-
zwoleń na trzy kategorie działań:

 – wytwarzanie,
 – przetwarzanie,
 – przerabianie

środków odurzających i substancji psychotropowych1.
Zagadnienie to zostanie przedstawione w odniesieniu do kwestii podstawo-

wych, takich jak:
 – wskazanie podstawy prawnej,
 – zdefiniowanie pojęć podstawowych dla omawianego tematu,
 – zakres przedmiotowy i podmiotowy zezwolenia.

1 Zob. np. T. Chruściel, Współczesna scena narkotyków w Polsce w świetle ustawy o przeciwdzia-
łaniu narkomanii, „Archiwum Medycyny Sądowej” 2000, suplement 1, s. 3–14.
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1. Podstawa prawna 

Zagadnieniem istotnym dla omawianego tematu jest wskazanie regulacji 
prawnych normujących problematykę wydawania zezwoleń na wytwarzanie, 
przetwarzanie oraz przerabianie środków odurzających lub substancji psychotro-
powych2. Materia ta jest rozrzucona w różnych aktach prawnych, przede wszyst-
kim są to akty wykonawcze do ustawy. Uwzględniając zasadę hierarchiczności 
aktów prawnych, można wskazać na następujące akty prawne:

 – Jednolita Konwencja o środkach odurzających sporządzona w Nowym Jorku 
w dniu 30 marca 1961 r.3;

 – Konwencja o substancjach psychotropowych sporządzona w Wiedniu w dniu 
21 lutego 1971 r.4;

 – Protokół zmieniający Jednolitą Konwencję o środkach odurzających, sporzą-
dzony w Genewie w dniu 25 marca 1972 r.5;

 – ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz 
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny6; 

 – ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne7;
 – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności8;
 – ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów9; 
 – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii10;
 – rozporządzenie z dnia 13 stycznia 2003 r. – szczegółowe warunki i tryb skła-

dania sprawozdań z działalności w zakresie wytwarzania, przetwarzania lub 
przerabiania środków odurzających lub substancji psychotropowych, przy-
wozu z zagranicy i wywozu za granicę środków odurzających, substancji 
psychotropowych, prekursorów grupy I-R lub słomy makowej oraz obrotu 
hurtowego środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi11; 

2 Tematyka ważna również dla zagadnień przewodu, zob. np. I. Sobczyk, W kwestii przywozu, 
wywozu i tranzytu narkotyków, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2002, nr 66, s. 21–40. 

3 Obowiązuje od 1964 r., zastąpiła traktaty zawarte przed II wojną światową – w zakresie opium, 
konopi indyjskich i kokainy. Aktualnie traktat kontrolą obejmuje ponad 116 środków odurzają-
cych – Dz. U. z 1966 r. Nr 45, poz. 277. 

4 Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 180; weszła w życie w roku 1976. Objęła ona kontrolą środki odu-
rzające – nieobjęte w innych traktatach – w tym: substancje halucynogenne, amfetaminy, barbi-
turany, niebarbiturany, substancje uspokajające, trankwilizatory. Kontrola objęła 105 substancji 
psychotropowych.

5 Obowiązuje od 1975 r. – odnosi się do konieczności leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych 
od środków odurzających. Dz. U. z 1996 r. Nr 35, poz. 149; Oświadczenie rządowe w sprawie 
przystąpienia RP do Protokołu zmieniającego Jednolitą Konwencję o środkach odurzających 
z 1961 r., sporządzonego w Genewie w dniu 25 marca 1972 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 35, poz 150).

6 T.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1225.
7 T.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, ze zm.; ustawa o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1245 – wersja oczekująca).
8 T.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 138, poz. 935.
9 Dz. U. Nr 229, poz. 2275 ze zm. 
10 T.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 124.
11 Dz. U. Nr 37, poz. 325.
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 – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2005 r. – wysokość 
i sposób pobierania opłat za udzielenie zezwolenia na wytwarzanie, przetwa-
rzanie, przerób, stosowanie do badań oraz pozwolenia na przywóz, wywóz, 
wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotową dostawę środków 
odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1, a także 
zmianę tych zezwoleń lub pozwoleń12; 

 – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie trybu oraz 
warunków nabywania i wchodzenia w posiadanie, przechowywania oraz uży-
wania do celów szkoleniowych środków odurzających, substancji psychotro-
powych, ich preparatów, prekursorów kategorii 1 oraz środków zastępczych13; 

 – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu 
postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, 
ich preparatami, prekursorami kategorii 1 oraz środkami zastępczymi groma-
dzonymi w celach naukowych przez jednostki naukowe prowadzące badania 
nad problematyką narkomanii14; 

 – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie obowiąz-
ków przedsiębiorców posiadających zezwolenia na obrót hurtowy prekursora-
mi kategorii 1, a także warunków, jakie podmiot musi spełniać celem przecho-
wywania środków objętych zezwoleniem w komorach przeładunkowych15; 

 – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie szcze-
gółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, sub-
stancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami 
oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął 
termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, sub-
stancje psychotropowe lub prekursory kategorii 116; 

 – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie wydawa-
nia oraz cofania zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie lub 
stosowanie środków odurzających lub substancji psychotropowych17. 

2. Definicje pojęć podstawowych 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii obejmuje swo-
im zakresem dwie grupy środków18:

 – substancje psychotropowe (art. 4 pkt 25 – substancje wyliczone w załączniku 
nr 2 do ustawy);

12 Dz. U. Nr 214, poz. 1818.
13 Dz. U. Nr 294, poz. 1738.
14 Dz. U. z 2012 r. poz. 73.
15 Dz. U. z 2012 r. poz. 156.
16 Dz. U. z 2012 r. poz. 236.
17 Dz. U. z 2012 r. poz. 293. 
18 Zob. D. Błachut, Charakterystyka najpopularniejszych substancji psychotropowych i środków 

odurzających. Współczesna scena narkotykowa, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 
2009, nr 1, s. 36–48.
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 – środki odurzające (art. 4 pkt 26 – środki wskazane w załączniku nr 1). 
Przepis art. 32 tej ustawy dokonuje podziału substancji psychotropowych 

na określone grupy w zależności od stopnia ryzyka uzależnienia powstałego 
w związku z zażywaniem ich: 

 – w innych celach niż medyczne;
 – w celach medycznych. 

Z kolei przepis art. 33 wskazuje dozwolony cel używania środków odurzają-
cych i substancji psychotropowych19:

1) w celach medycznych, przemysłowych oraz do prowadzenia badań dozwo-
lone jest używanie:

 – środków odurzających grup I-N i II-N;
 – substancji psychotropowych grup II-P, III-P i IV-P;

2) w celach badań:
 – substancji psychotropowych grupy I-P;

3) w celu prowadzenia badań oraz lecznictwie zwierząt:
 – środków odurzających grupy IV-N20.

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii21 substancją 
psychotropową nazywamy każdą substancję (pochodzenia naturalnego lub syn-
tetycznego)22 działającą na ośrodkowy układ nerwowy, wskazaną w wykazie 
substancji psychotropowych stanowiącym załącznik do wspomnianej ustawy. 
Podstawowe znaczenie w tym zakresie mają dwa elementy:

 – potencjał uzależniający, istotny szczególnie dla szeroko rozumianego zdro-
wia społecznego obywateli23;

 – zakres stosowania.
19 Problem poruszony w wyrok WSA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 października 2008 r., 

III SA/Wr 434/08 – Teza: 1. Kompetencje organów administracji sanitarnej obejmują kon-
trolę środków spożywczych i to także w zakresie oznakowania oraz reklamy produktów 
żywnościowych. 2. W sytuacji, w której ogólnodostępny produkt żywnościowy posiada 
nazwę identyczną z nazwą środka odurzającego, ma miejsce promocja narkotyku. Można 
zatem zastanawiać się, czy nie doszło do popełnienia przestępstwa określonego w art. 68 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 
ze zm.). Zagadnienie to przekracza jednak ramy kompetencji organów inspekcji sanitarnej 
(nawet jeśli uwzględnić postanowienia art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy o Państwowej Inspekcji Sa-
nitarnej (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 ze zm.), a w konsekwencji także sądu. Legalis.

20 Zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 1 do ustawy.
21 Zob. W. Groszyk, Narkotyki – nowa ustawa, nowe problemy, „Diariusz Prawniczy” 2006, nr 1, 

s. 78–83.
22 Zob. D. Dudek, Fentanyl. Niebezpieczna „syntetyczna heroina”, „Serwis Informacyjny Narko-

mania” 2006, nr 4, s. 18–23.
23 Zob.: Uchwała SN – Izba Karna z dnia 27 października 2005 r., I KZP 32/05 – Teza: Przedmio-

tem ochrony przepisu art. 45 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
(Dz.U. Nr 75, poz. 468, w brzmieniu przed nowelizacją ustawą z dnia 26 października 2000 r. 
-Dz.U. Nr 103, poz. 1097) jest zdrowie społeczne (publiczne) w aspekcie zapobiegania zjawisku 
narkomanii. OSNKW 2005 nr 11, poz. 105, s. 19, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 1, poz. 4, s. 8, 
Biuletyn SN 2005 nr 10, KZS 2005 nr 11, poz. 2, OSP 2007 nr 1, poz. 3, s. 13, KZS 2007 nr 5, 
dodatek, poz. 7, OSP 2006 nr 6, poz. 72, s. 336, Legalis.
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Biorąc pod uwagę te elementy, substancje psychotropowe są dzielone na na-
stępujące cztery grupy I-IV P24: 

1) substancje psychotropowe grupy I-P25:
 – niemające zastosowania medycznego,
 – związki silnie uzależniające.

W efekcie są wyłączone z obrotu farmaceutycznego i mogą być wykorzystywane 
wyłącznie w celach naukowych26.

2) substancje psychotropowe grupy II-P27:
 – małe zastosowanie medyczne, 
 – znaczny potencjał nadużywania.

Wykorzystywane są w celach medycznych, przemysłowych i badaniach na-
ukowych28.
24 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, 

substancji psychotropowych, prekursorow kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub 
substancje.

25 Zob. np. W. Janiszewski, Kat (Khat) – „orzeźwiająca” herbata, „Problemy Narkomanii. Biu-
letyn” 2007, nr 3, s. 61–63; K. Jędrzejko, Szałwia meksykańska Salvia divinorum EPLING and 
JATIVA. Nowe zagrożenie narkotyczne i zdrowotne oraz jego implikacje społeczne w Polsce, 
„Problemy Narkomanii. Biuletyn” 2007, nr 1, s. 49–57.

26 Przykłady: Psylocybina – związek występujący w grzybach z rodzaju Psilocibe i Stropharia, w or-
ganizmie przekształcany do aktywnej psylocyny; Psylocyna – związek alkalidowy z grzybów 
Psilocibe spp., agonista receptorów serotoninowych; Tetrahydrokannabinole – gruba substancji 
odpowiedzialnych za działanie psychoaktywne konopii siewnych (Cannabis sativa); Meskalina 
– związek otrzymywany z kaktusa Lophophora williamsi, agonista receptorów serotoninowych; 
Metylokatynon – inhibitor zwrotnego wychwytu dopaminy i noradrenaliny; pochodne amfetami-
ny (metamfetamina, brolamfetamina, tenamfetamina, tenocyklidyna).

27 Zob. B. Szukalski, M. Bykas-Strękowska, D. Błachut, Nowy typ narkotyków zmodyfikowanych. 
Pochodne fenetylaminy i amfetaminy zawierające siarkę, „Problemy Współczesnej Kryminali-
styki” 2006, t. 10, s. 339–352.

28 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropo-
wych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje określa rów-
nież sposób prowadzenia ewidencji przychodu i rozchodu tych środków. Obrót substancjami 
psychotropowymi grupy II-P musi być prowadzony w formie tzw. książki kontroli zatwierdzanej 
przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Sprzedaż preparatów zawierających sub-
stancje psychotropowe tej grupy może się natomiast odbywać wyłącznie na podstawie specjal-
nych, różowych recept, które są drukami ścisłego zarachowania.  

 Wymienić można kilka przykładów. Amfetamina (i jej pochodne: deksamfetamina, lewamfetami-
na, lewometamfetamina, metamfetamina, etylamfetamina) jest pochodną beta-fenyloetyloaminy 
zwiększającą stężenie noradrenaliny, dopaminy i serotoniny w komórkach nerwowych. Przyspie-
sza akcję serca, podnosi ciśnienie tętnicze krwi, rozszerza źrenice i zmniejsza apetyt. Ponadto 
poprawia samopoczucie oraz zwiększa fizyczną i psychiczną wydolność organizmu. Amfetamina 
została w Polsce wycofana z lecznictwa. Ketamina (prep. Ketanest) jest pochodną fencyklidyny, 
wykazującą działanie anestetyczne i kataleptyczne. Wywołuje tzw. znieczulenie zdysocjowane – 
zanik aktywności ruchowej, zniesienie bólu i świadomości. Lek stosowany jest w celu znieczulenia 
ogólnego w czasie krótkotrwałych zabiegów chirurgicznych lub diagnostycznych, przy bolesnej 
zmianie opatrunku oraz w premedykacji do znieczulenia ogólnego w połączeniu z innymi środka-
mi (np. benzodiazepinami). Pentazocyna (prep. Pentazocinum) to opioidowy lek przeciwbólowy 
wykazujący zarówno agonistyczny (kappa, mi), jak i antagonistyczny (delta) wpływ na recepto-
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3) substancje psychotropowe grupy III-P:
 – duże znaczenie medyczne29,
 – średni potencjał do wywołania uzależnienia.

Mogą być stosowane w celach medycznych, przemysłowych i naukowych30.
4) substancje psychotropowe grupy IV-P31:

 – podobny zakres zastosowań jak grupy III-P,
 – w mniejszym stopniu wywołujące uzależnienia32.

W literaturze przedmiotu można odnaleźć definicję, określającą jako środek 
odurzający każdą substancję, zarówno naturalną, jak i syntetyczną33, która wy-
wołując pożądane przez jednostkę zmiany w stanie jej psychiki, prowadzi w wy-
niku dłuższego zażywania do zależności, chociażby tylko psychicznej, często 
połączonej z podwyższeniem tolerancji osobniczej na tę substancję34. Z kolei 

ry opioidowe. Stosowana jest w postaci iniekcji (dożylnie, domięśniowo lub podskórnie) w bólu 
o nasileniu od umiarkowanego do silnego. Metylofenidat (prep. Concerta) najprawdopodobniej 
hamuje zwrotny wychwyt dopaminy i noradrenaliny. Wykorzystywany jest w leczeniu zespołu 
nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u dzieci powyżej 6. roku życia.

29 Zob. W. Janiszewski, Fentanyl – lek i narkotyk, „Problemy Narkomanii. Biuletyn” 2007, nr 1, 
s. 59–61.

30 Ewidencja przychodu i rozchodu tych substancji jest prowadzona przez apteki w formie co-
miesięcznych zestawień; Przykłady: Buprenorfina (prep. Bunondol, Suboxone, Transtec) – to 
opioidowy lek przeciwbólowy wykorzystywany w leczeniu uzależnienia od narkotyków opio-
idowych; Cyklobarbital – pochodna kwasu barbiturowego (patrz: pochodne kwasu barbiturowe-
go), obecnie wycofana z obrotu farmaceutycznego w Polsce; Flunitrazepam – lek należący do 
benzodiazepin, obecnie dostępny w Polsce jedynie na zasadzie importu docelowego. 

31 Zob. A.T. Ramsey, Zależność lekowa, Warszawa 1978, s. 210.
32 Zolpidem (prep. Apo-Zolpin, Hypnogen, Nasen, Onirex, Polsen, Sanval, Stilnox, Xentic, Zol-

pic, Zolsana, Zoratio) jest lekiem nasennym. W zależności od dawki może wywoływać działa-
nie uspokajające, przeciwdrgawkowe i miorelaksacyjne. Mechanizm działania polega wiązaniu 
z receptorami benzodiazepinowymi omega (BZD1) należącymi do podjednostki alfa kompleksu 
receptora GABA-A. Lek wskazany jest w krótkotrwałym leczeniu bezsenności. Benzodiazepiny 
(np. alprazolam, estazolam, chlordiazepoksyd, klorazepat, brotizolam, diazepam, bromazepam, 
alprazolam, triazolam, klobazam, oksazolam, ketazolam fludiazepam, flurazepam, helazepam, 
kamazepam, klonazepam, klotiazepam, lorazepam, lormetazepam, medazepam, nimetazepam, 
nitrazepam, oksazepam, pinazepam, temazepam, tetrazepam) wykazują działanie przeciwlę-
kowe, uspokajające, nasenne i przeciwdrgawkowe. Mechanizm działania polega na oddziały-
waniu z receptorami benzodiazepinowymi wchodzącymi w skład kompleksów GABA-ergicz-
nych. W ten sposób benzodiazepiny nasilają powinowactwo kwasu gamma-aminomasłowego 
do receptorów GABA-ergicznych, powodując otwarcie kanałów chlorkowych, hiperpolaryzację 
i zmniejszenie pobudliwości komórek nerwowych. Wykorzystywane są między innymi w le-
czeniu padaczki, zaburzeń lękowych, nadmiernego i bolesnego napięcia  mięśni szkieletowych 
oraz zaburzeń snu; Pochodne kwasu barbiturowego (allobarbital, butobarbital, fenobarbital, bar-
bital, metylofenobarbital, sekbutabarbital) działają uspokajająco, nasennie, przeciwdrgawkowo 
i przeciwskurczowo. Ponadto hamują ośrodek oddechowy oraz wytwarzanie hormonu tyreo-
tropowego (TSH). Preparaty zawierające barbiturany stosowane są w leczeniu uogólnionych 
napadów padaczkowych toniczno-klonicznych oraz napadów częściowych prostych.

33 Zob. W.S. Krawczyk, Nowe narkotyki syntetyczne, „Serwis Informacyjny Narkomania” 2006, 
nr 3, s. 23–26.

34 Zob. T. Hanausek, W. Hanausek, Narkomania. Studium Kryminologiczno Kryminalistyczne, 
Warszawa 1976, s. 74.
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pojęcie środka odurzającego w rozumieniu art. 178a ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. Kodeks karny35 obejmuje nie tylko środki odurzające wskazane w usta-
wie o przeciwdziałaniu narkomanii36, lecz również inne substancje pochodzenia 
naturalnego lub syntetycznego, działające na ośrodkowy układ nerwowy, których 
użycie powoduje, np. obniżenie sprawności w zakresie kierowania pojazdem37.

S. Redo traktuje środek odurzający jako substancję wywołującą i osłabienie, 
i pobudzenie reakcji ośrodkowego układu nerwowego38. Wskazuje on na istotny 
element, jakim jest funkcjonowanie aż pięciu definicji tego pojęcia39, wyróżnia-
jąc definicję:

1) biologiczną – środkiem odurzającym jest każda substancja zmieniająca ze 
względu na swe właściwości strukturę lub funkcje żywego organizmu (także 
kawa, papierosy, alkohol);

2) legalną – środkiem odurzającym jest tylko substancja wymieniona w wyka-
zie załączonym do aktu prawnego;

3) medyczną – każda substancja, która ze względu na swe psychoaktywne i inne 
właściwości może być nadużywana lub prowadzić do stanu zależności;

4) medyczno-społeczną – substancja mogąca oddziaływać na psychikę człowie-
ka lub prowadzić do zależności fizycznej i przy nadużywaniu mogąca zagra-
żać życiu, zdrowiu, zdolności do pracy, a także współżyciu społecznemu;

5) mieszaną – uwzględnia kilka kryteriów pozwalających określić, czym jest 
środek odurzający.
Inaczej definiuje środek odurzający Jednolita Konwencja w przepisie art. 1 

ust. 1 lit. j), który stanowi, iż przez środek odurzający rozumie się każdą substan-
cję wymienioną w wykazach I i II Konwencji, zarówno naturalną, jak i otrzyma-
ną w drodze syntezy. Z kolei wykazy I i II to odpowiednie listy środków odurza-
jących dołączone do Jednolitej Konwencji ze wszystkimi zmianami, które mogą 
być wprowadzone zgodnie z art. 3 Konwencji. 

Natomiast według art. 1 lit. n) Konwencji o zwalczaniu nielegalnego obrotu40 
środkiem odurzającym jest każda substancja, naturalna bądź syntetyczna, wy-
mieniona w wykazach I i II Jednolitej Konwencji.

Podsumowując tę część rozważań, należy wskazać, iż definicja środka odu-
rzającego zamieszczona w przepisie art. 4 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu nar-
komanii zakresowo jest podobna do określenia tego środka zawartego w Jednoli-
35 Dz. U. Nr 88, poz. 553.
36 Pojęcie „środka odurzającego” było definiowane w nieobowiązującej już ustawie o przeciwdziałaniu 

narkomanii. Wskazaną definicję normował art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciw-
działaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468 ze zm.). Obie definicje nie wykazują różnic w treści. 

37 Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 27 lutego 2007 r., sygn. I KZP 36/06.
38 Zob. S. Redo, Narkomania. Aspekty prawnokarne i kryminologiczne, Toruń 1979, s. 12.
39 Zob. S. Redo, Zjawisko narkomanii – próba wyjaśnienia pojęć, AUNC, „Prawo XVII – Nauki 

humanistyczno-społeczne” 1979 z. 10, s. 180–181.
40 Konwencja Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi 

i substancjami psychotropowymi, sporządzona w Wiedniu w dniu 20 grudnia 1988 r. (Dz. U. 
z 1995 r., Nr 15, poz. 69).
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tej Konwencji. Podkreślenia wymaga fakt, że podstawowe znaczenie w praktyce 
dla zakwalifikowania danego środka jako środka odurzającego ma zamieszczenie 
go w wykazie, który stanowi załącznik Nr 1 do ustawy. Bez wątpienia łącząc te 
dwa elementy, otrzymujemy definicję legalną środka. 

Analiza przedstawionych przepisów wskazuje na występowanie jednego kry-
terium dotyczącego środka odurzającego. Kryterium to zostało zawarte w usta-
wie o przeciwdziałaniu narkomanii – zawarcie środka w wykazie Nr 1 – oznacza 
zdolność oddziaływania na ośrodkowy układ nerwowy. 

Do grupy pojęć podstawowych w zakresie omawianego zaliczymy również 
następujące pojęcia41:

1) wytwarzanie,
2) przetwarzanie,
3) przerób.

Wytwarzanie obejmuje swoim zakresem cztery rodzaje czynności, zgodnie 
z art. 4 pkt 35 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii42. Zgodnie z art. 1 ust. 1 
lit. n) i i) Jednolitej Konwencji o substancjach psychotropowych wytwarzanie 
oznacza wszystkie czynności, za pomocą których mogą być otrzymywane środki 
odurzające lub substancje psychotropowe, włączając w to ich oczyszczanie, jak 
również przetwarzanie jednych środków odurzających lub substancji psychotro-
powych na inne.

Kolejnym pojęciem jest przetwarzanie. W tym zakresie należy wskazać na 
art. 4 pkt 19, który stanowi niewątpliwie powtórzenie definicji zawartej w art. 6 
pkt 24 ustawy o narkomanii z roku 1997. Definicja przetwarzania została zawarta 
też w art. 1 ust. 1 lit. n) Jednolitej Konwencji, w tym przypadku mieści się jed-
nak ona w szerszej definicji wyrobu43. Podobne unormowanie zawarto w art. 1 
lit. i) Konwencji o substancjach psychotropowych44. Zgodnie ze wspomnianymi 
przepisami przetwarzanie polega na transformacji jednych środków odurzają-
cych albo substancji psychotropowych na inne środki odurzające albo substancje 
psychotropowe. Nie wspomina się w nich o przetwarzaniu środków odurzających 
lub substancji psychotropowych w substancje, które nie są objęte wykazami do-

41 Zob. K. Łucarz, A. Muszyńska, Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, Warszawa 
2008, s. 30.

42 Do czynności tych można zaliczyć: 1. czynności, za pomocą których mogą być otrzymywane 
środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory; 2. oczyszczanie środków odu-
rzających, substancji psychotropowych lub prekursorów; 3. ekstrakcję surowców i półproduk-
tów; 4. otrzymywanie soli środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekurso-
rów.

43 Przez „wyrób” rozumie się wszystkie czynności, inne niż zbiór, za pomocą których mogą być 
otrzymywane środki odurzające włączając w to ich oczyszczanie, jak również przetwarzanie 
jednych środków odurzających na inne środki odurzające.

44 „Wyrób” oznacza wszelkie czynności, za pomocą których można otrzymywać substancje psy-
chotropowe, łącznie z oczyszczaniem i przetwarzaniem substancji psychotropowych na inne 
substancje psychotropowe; określenie to obejmuje również wyrób preparatów innych niż spo-
rządzone na podstawie recepty w aptece”.
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łączonymi do Jednolitej Konwencji lub Konwencji o substancjach psychotropo-
wych, czyli nie są środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi. 
Przedstawiony rodzaj przetwarzania znajduje się pod ograniczoną kontrolą m.in. 
na podstawie art. 19 ust. 1 lit. b) Jednolitej Konwencji45 oraz art. 4 lit. b) Konwen-
cji o substancjach psychotropowych46. Szerzej te kwestie normuje sama ustawa 
o narkomanii, obejmuje ona swoim zakresem również przemiany prekursorów, 
co wychodzi poza regulacje konwencyjne. Z kolei same zasady kontroli przetwa-
rzania zostały zawarte w rozdz. 5 ustawy.

Następne pojęcie to przerób. Aktualna definicja stanowi zmodyfikowaną 
wersję art. 6 pkt 25 ustawy o narkomanii z 1997 r. Nie ogranicza ona przero-
bu do otrzymywania stałych lub ciekłych mieszanin, lecz rozszerza to pojęcie 
o mieszaniny w postaci gazowej. Mieszanina, o której mówi przepis art. 4 pkt 20, 
uzyskuje postać stosowaną w lecznictwie, jaką jest preparat. W efekcie powiąza-
nia poszczególnych pojęć sam przerób jest formą wytwarzania produktów lecz-
niczych w rozumieniu art. 2 pkt 42 ustawy Prawo farmaceutyczne. 

3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy zezwolenia

Przede wszystkim należy odpowiedzieć na pytanie: jaki jest zakres przed-
miotowy wydawanego zezwolenia?

Ustawodawca wyraźnie wskazał ten zakres poprzez użycie sformułowań: 
wytwarzanie, przetwarzanie lub przerób, które zostały odniesione do:

 – środków odurzających, 
 – substancji psychotropowych,
 – prekursorów.

Jednocześnie wspomniany zakres przedmiotowy zezwolenia stanowi formę 
prowadzenia działalności gospodarczej47. Jest to działalność w rozumieniu art. 2 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej48. 

Z kolei sama działalność gospodarcza podlega zasadom określonym w prze-
pisach Konstytucji i wspomnianej ustawy. Punktem wyjścia jednak jest art. 20 
ustawy zasadniczej, który wprowadza zasadę swobody działalności gospodar-
45 Chodzi w tym przypadku o oszacowanie ilości środków odurzających, które będą zużyte do 

wyrobu innych środków odurzających, nieobjętych Konwencją; informacje przekazywane Mię-
dzynarodowemu Organowi Kontroli Środków Odurzających.

46 Przepis odnosi się do substancji psychotropowych innych niż zawarte w wykazie I, wówczas 
państwa-strony mogą zezwolić na używanie tych substancji w przemyśle do wyrobu substancji 
lub produktów nie psychotropowych, warunkiem jest stosowanie do nich środków kontroli prze-
widzianych przez tę Konwencję.

47 O czym stanowi art. 4 pkt 18 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – „producent – przed-
siębiorcę wytwarzającego, przetwarzającego lub przerabiającego środki odurzające, substancje 
psychotropowe lub prekursory”.

48 Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usłu-
gowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność 
zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.
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czej. Wyjątkiem od powyższego przepisu konstytucyjnego jest art. 22 Konstytu-
cji, wprowadzający możliwość ograniczenia wolności działalności gospodarczej 
wyłącznie na podstawie ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny49. 
Z powyższego przepisu konstytucyjnego wynika określony zakres ograniczeń 
wolności działalności gospodarczej. Przede wszystkim można wskazać na nastę-
pujące elementy ograniczające: 

 – nie powinny one mieć charakteru generalnych wyłączeń podmiotowych, 
polegających na wykluczeniu określonej kategorii podmiotów z kręgu osób 
uprawnionych do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej 
w omawianej sferze;

 – nie mogą naruszać zasady ochrony życia oraz zdrowia ludzkiego, pamięta-
ją jednakże, że konstytucyjna zasada swobody gospodarowania nie powinna 
być traktowana bezwzględnie;

 – racjonalność uzasadnienia w przypadku ich wprowadzania. 
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej w art. 6 wprowadza konsty-

tucyjną zasadę wolności gospodarczej, zgodnie z którą jej podejmowanie, wyko-
nywanie i zakończenie jest wolne dla każdego na równych prawach. W interesu-
jącym nas przypadku ograniczenie wolności działalności gospodarczej polegać 
będzie na wytwarzaniu, przetwarzaniu lub przerobie środków odurzających, sub-
stancji psychotropowych i prekursorów zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 5 omawianej 
ustawy. Na podstawie tego przepisu uzyskanie zezwolenia wymaga prowadzenia 
działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach ustawy o prze-
ciwdziałaniu narkomanii. Zatem z analizy wskazanego przepisu jasno wynika, 
iż materia dotycząca organów wydających zezwolenie, warunków wykonywania 
działalności objętej zezwoleniem oraz zasad i trybu wydawania decyzji w spra-
wie zezwoleń została unormowana w przepisach odrębnej ustawy, jaką jest usta-
wa o przeciwdziałaniu narkomanii.

Zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie oraz przerób zostały unormowa-
ne w art. 35 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Przepis ten dokonuje podzia-
łu środków odurzających i substancji psychotropowych na:

 – produkty lecznicze – wytwarzane, przetwarzane lub przerabiane wyłącznie 
przez przedsiębiorcę50. Warunkiem w tym przypadku jest prowadzenie dzia-
łalności we wskazanym zakresie na podstawie wydanego zezwolenia przez 
Głównego Inspektora Farmaceutycznego51 (ustawa Prawo farmaceutyczne);

 – wyroby niebędące produktami leczniczymi – również wymóg zezwolenia GIF-u.
49 Wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2006 r., II GSK 23/06 – Teza: Wszelkie ograniczenia zasady 

wolności w prowadzeniu działalności gospodarczej, choć dopuszczalne w drodze zapisu ustawo-
wego ze względu na ważny interes publiczny (art. 22 Konstytucji RP), mają charakter wyjątku 
i muszą być wobec tego rozumiane ściśle, a nie w sposób rozszerzający. Nie można zatem ich 
istnienia dorozumiewać czy domniemywać bądź przyjmować np. w drodze analogii. „Wspólno-
ta” 2007, nr 33, s. 44, Legalis.

50 Art. 4 pkt 18 – producenta – przedsiębiorcę wytwarzającego, przetwarzającego lub przerabiają-
cego środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory.

51 Dalej: GIF.
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Zgodnie z art. 35 i 39 wspomnianej ustawy podjęcie działalności gospodar-
czej w zakresie wytwarzania wskazanych środków i substancji wymaga uzyska-
nia zezwolenia. Ustawa ta wskazuje właściwy organ do:

 – wydania, 
 – odmowy wydania,
 – cofnięcia, 
 – zmiany zezwolenia,

którym jest GIF. 
Wyjątkiem jest regulacja zawarta w ust. 5 art. 35, która wyłącza z konieczno-

ści uzyskania zezwolenia na przerób apteki. 
Kolejną istotną kwestią jest wskazanie elementów wniosku (jak stanowi 

art. 39, zezwolenia udziela się na wniosek) złożonego przez przedsiębiorcę ubie-
gającego się o zezwolenie. Należy tu wskazać na następujące istotne elementy 
wniosku:

 – wskazanie firmy wnioskodawcy wraz z podaniem numeru NIP-u;
 – określenie rodzaju i nazwy produktu leczniczego, zawierającego substancje 

psychotropowe;
 – wskazanie postaci farmaceutycznej; 
 – podanie miejsca wytwarzania, zakresu wytwarzania oraz miejsca kontroli;
 – przedstawienie szczegółowych danych dotyczących zapewnienia jakości;
 – wykazanie faktu posiadania pomieszczeń oraz urządzeń technicznych 

i kontrolnych niezbędnymi do wytwarzania, kontroli i przechowywania 
produktów;

 – wskazanie osoby posiadającej wymagane kwalifikacje, odpowiedzialnej za 
zapewnienie jakości produktu przed wprowadzeniem na rynek52.
Wszystkie określa § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wyda-

wania oraz cofania zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie lub 
stosowanie środków odurzających lub substancji psychotropowych

Zezwolenie wydane przez GIF wskazujące środki oraz substancje, które 
mogą być przedmiotem wytwarzania, przetwarzania lub przerobu nie jest ze-
zwoleniem na wytwarzanie produktów leczniczych w rozumieniu ustawy Prawo 
farmaceutyczne. Szczególne znaczenie mają w tym przypadku odrębne warunki 
określające wydanie zezwoleń. Materia ta jest regulowana zarówno przez tę usta-
wę, jak i przez ustawę o narkomanii, jednakże przepisy szczególne są zawarte 
w art. 35 ust. 6, 8 i 10 tego drugiego aktu prawnego. Zezwolenia, normowa-
ne w cytowanym już przepisie art. 35 ust. 1–4 i 7, są wydawane przez GIF po 
stwierdzeniu przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, że przedsię-
biorca wnioskujący o wydanie zezwolenia zapewnia właściwe warunki produk-
cji i obrotu zabezpieczające przed użyciem środków odurzających, substancji 
psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 objętych zezwoleniem przez oso-
52 Każda seria produktu powinna być bowiem wytworzona i skontrolowana zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo farmaceutyczne oraz wymaganiami zawartymi w specyfikacjach i dokumentach 
stanowiących podstawę dopuszczenia do obrotu tego produktu.
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by nieupoważnione lub w celach innych niż wskazane w wydanym zezwoleniu 
(art. 35 ust. 6). W omawianej kwestii nasuwa się istotny wniosek dotyczący za-
kresu podmiotowego, biorąc pod uwagę, że art. 35 ust. 6 cytowanej ustawy do-
tyczy także zezwoleń określonych w ust. 4 i 7, zezwoleniem powinny być objęte 
też jednostki naukowe („przedsiębiorca lub jednostka naukowa”). W przypadku 
wydania zezwolenia, o którym mówi przepis art. 35 ust. 9, wojewódzki inspektor 
farmaceutyczny przed jego wydaniem powinien również zbadać przesłanki za-
warte w art. 35 ust. 6.

Zezwolenia wydawane przez GIF powinny zawierać następujące informacje 
(art. 35 ust. 1–4 i 7):

 – wskazywać dozwoloną wielkość wytwarzania, przetwarzania, przerobu lub 
stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekur-
sorów;

 – określać cel wytwarzania, przetwarzania, przerobu lub stosowania (art. 33);
 – termin ważności zezwolenia;
 – precyzyjnie wyliczać środki lub substancje będące przedmiotem udzielonego 

zezwolenia.
Wskazane w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii kategorie 

środków i substancji mogą być wytwarzane, przetwarzane lub przerabiane przez 
przedsiębiorców na podstawie zezwoleń, o których mowa w art. 35. Natomiast 
w celu prowadzenia badań naukowych przez jednostki naukowe mogą być zgod-
nie z przepisami używane:

 – środki odurzające grup I-N, II-N, IV-N,
 – substancje psychotropowe grup I-P, II-P, III-P i IV-P. 

Do prowadzenia badań naukowych, o których wspomina analizowany już 
art. 35 ust. 4, 7 i 9 ustawy o narkomanii, powołane są wyłącznie jednostki na-
ukowe w rozumieniu art. 4 pkt 3 tego aktu prawnego. Są to jednostki wyliczone 
w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki53. 
Zakres ich uprawnień, jest ograniczony przez przepisy prawa. Podstawowym zaś 
celem jest prowadzenie badań naukowych mieszczących się w pojęciu „działal-
53 Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092. 
 Przepis do tych jednostek zalicza jednostki naukowe – prowadzące w sposób ciągły badania 

naukowe lub prace rozwojowe: 
 a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni, 
 b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619), 
 c) instytuty badawcze, 
 d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działają-

ce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
 e) Polską Akademię Umiejętności, 
 f) inne jednostki organizacyjne, niewymienione w lit. a-e, posiadające osobowość prawną i sie-

dzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedsiębiorców posiadających status 
centrum badawczo-rozwojowego, nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o nie-
których formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730 oraz z 2010 r. 
Nr 75, poz. 473). 
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ności statutowej”. Termin ten obejmuje:
 – wytwarzanie, przetwarzanie lub przerób środków odurzających grup I-N, 

II-N i IV-N, substancji psychotropowych grup I-P, II-P, III-P i IV-P oraz pre-
kursorów kategorii 1 – po uzyskaniu zezwolenia GIF określającego środki 
lub substancje, które mogą być przedmiotem wytwarzania, przetwarzania lub 
przerobu;

 – stosowanie środków odurzających grupy IV-N lub substancji psychotropo-
wych grupy I-P – po uzyskaniu zezwolenia GIF określającego środki lub sub-
stancje będące przedmiotem zezwolenia;

 – stosowanie środków odurzających grup I-N i II-N, substancji psychotropo-
wych grup II-P, III-P i IV-P oraz prekursorów kategorii 1 – po zgłoszeniu tego 
faktu i uzyskaniu zezwolenia wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.
Omawiana ustawa w art. 39 ust. 6 normuje materię związaną z cofnięciem 

wydanego zezwolenia. Wyliczenie przesłanek cofnięcia zezwolenia ma charak-
ter zamknięty. W przypadku pierwszej przesłanki (art. 39 ust. 6 pkt 1) podmiot, 
który uzyskał wcześniej zezwolenie, utracił z własnej winy prawo do prowadze-
nia wskazanej w zezwoleniu działalności. Jako przykład można wskazać zmia-
nę zakresu „działalności statutowej” jednostki naukowej. W przypadku drugiej 
przesłanki (pkt 2) cofnięcie zezwolenia nastąpi w sytuacji, gdy podmiot nie za-
stosował się do wezwania GIF-u i we wskazanym terminie nie usunął stanu fak-
tycznego lub prawnego niezgodnego z przepisami ustawy w zakresie objętym 
zezwoleniem54. Innym stanem prawnym będzie natomiast wygaśniecie zezwo-
lenia, bowiem nastąpi ono niezależnie od działań przedsiębiorcy i organu wy-
dającego zezwolenie – zostało ono wydane na czas określony. W tym miejscu 
należy jednak pamiętać, że to wnioskodawca wskazuje czasookres prowadzenia 
działalności gospodarczej objętej zezwoleniem wydanym na podstawie usta-
wy o przeciwdziałaniu narkomanii. Cofnięcie zezwolenia wydanego przez GIF 
nastąpi również na wniosek wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego po 
przeprowadzeniu kontroli, w wyniku której stwierdzono nieprawidłowości do-
tyczące prowadzonej działalności objętej zezwoleniem, jak stanowi § 9 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania oraz cofania zezwoleń 
na wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie lub stosowanie środków odurzają-
cych lub substancji psychotropowych. Cofnięcie zezwolenia następuje w drodze 
decyzji administracyjnej, podobnie jak wydanie zezwolenia. Zgodnie z zasadą 
dwuinstancyjności postępowań na decyzję o cofnięciu zezwolenia przysługuje 
odwołanie oraz prawo do przeprowadzenia kontroli sądowej zgodności decyzji 
administracyjnych z przepisami prawa w postaci skargi do sądu administracyj-
nego. Decyzja o cofnięciu zezwolenia podlega natychmiastowemu wykonaniu. 
Powyższa zasada realizuje cel określony w ustawie o przeciwdziałaniu narkoma-
nii, jakim jest m.in. odpowiednie zabezpieczenie przed użyciem środków odu-
54 Zob. M. Zubańska, Jak ukryć lub zafałszować narkotyki czyli o nowych trendach na rynku narko-

tyków syntetycznych, [w:] J. Kasprzak, J. Bryk (red.), Prawo, kryminalistyka, Policja. Księga pa-
miątkowa ofiarowana Profesorowi Bronisławowi Młodziejowskiemu, Szczytno 2008, s. 333–342.
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rzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 przez osoby 
nieupoważnione lub w celach innych niż medyczne, naukowe, czy przemysłowe. 
Jeżeli GIF w przeprowadzonym postępowaniu stwierdził, że zaistniały przesłan-
ki do cofnięcia zezwolenia, o których mowa w art. 39 ust. 6, wówczas uzasad-
niona staje się obawa, że powyższy cel zostanie naruszony. Podmiot, który nie 
spełnia wymaganych prawem warunków lub nie realizuje nałożonych na niego 
obowiązków, w efekcie nie gwarantuje w podstawowym stopniu bezpieczeństwa 
wytwarzania, przetwarzania jak i przerobu środkami odurzającymi, substancjami 
psychotropowymi lub prekursorami. Stąd też istnieje konieczność natychmiasto-
wej wykonalności decyzji o cofnięciu zezwolenia. Jest to wyjątek od regulacji 
przewidzianej w Kodeksie postępowania administracyjnego dotyczącej wstrzy-
mania wykonania decyzji w przypadku, gdy przedsiębiorca wniesie odwołanie. 
Nie bez znaczenia jest jednak przepis art. 135 k.p.a., na podstawie którego organ 
odwoławczy może w uzasadnionych przypadkach wstrzymać natychmiastowe 
wykonanie decyzji.

W konkluzji należy zauważyć, że wytwarzanie, przetwarzanie lub przerób 
środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 
1 przez jednostkę naukową zawsze będzie wymagało zezwolenia GIF. Badania 
naukowe wykraczające poza wytwarzanie, przetwarzanie lub przerób wymagają 
albo zezwolenia GIF (dotyczy to środków odurzających grupy IV-N lub sub-
stancji psychotropowych grupy I-P), albo zezwolenia wojewódzkiego inspektora 
farmaceutycznego (dotyczy to środków odurzających grup I-N i II-N, substancji 
psychotropowych grup II-P, III-P, IV-P oraz prekursorów kategorii 1). Zezwole-
nie na wytwarzanie, przetwarzanie lub przerób środków odurzających, substancji 
psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 nie uprawnia jednostki naukowej 
do ich stosowania. Wymagana jest tu odrębna decyzja GIF lub wojewódzkie-
go inspektora farmaceutycznego. Jednocześnie zezwolenie na stosowanie środ-
ków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 nie 
uprawnia do ich wytwarzania, przetwarzania lub przerobu. Tu również wymaga-
na jest odrębna decyzja GIF.

Podsumowując, głównym założeniem art. 35 ust. 6 ustawy o przeciwdzia-
łaniu narkomanii jest zagwarantowanie trzech podstawowych kwestii w odnie-
sieniu do środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów 
kategorii 1: wykorzystywania ich wyłącznie dla celów medycznych, przemysło-
wych lub naukowych; uniemożliwienia ich wprowadzenia do nielegalnego obro-
tu; wyłączenia używania ich do celów konsumpcyjnych.
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The issue of granting permits for production, processing and 
modification of narcotic drugs and psychotropic substances

Summary: The article discusses the currently important matter of issuing permits for 
three types of activities: production, processing and modification of narcotic drugs and psy-
chotropic substances. The issue will be considered through the prism of the following essen-
tial matters: legal basis, definitions of basic notions, objective and subjective scope of permits

Key words: narcotic drugs, psychotropic substances, permits for production, drug 
addiction
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Streszczenie: Celem opracowania jest przybliżenie struktury źródeł finansowania 
zadań administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii 
oraz przemocy w rodzinie. W drugiej części opracowania dokonano analizy poziomu 
środków finansowych przeznaczanych przez administrację publiczną na finansowanie 
tych zadań.

Słowa kluczowe: opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, admini-
stracja publiczna, alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie, profilaktyka

Merytoryczną podstawę finansowania zadań administracji publicznej w za-
kresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzi-
nie stanowią zadania określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi1, w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii2 oraz 
w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie3. Źródłem finansowania 
tych zadań są środki własne jednostek samorządu terytorialnego oraz środki 
pochodzące z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów zdro-
wotnych.

1 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi, Dz. U. z 2012 r. poz. 1356.

2 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz. U. z 2012 r. poz. 124.
3 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz. U. 2005 r. Nr 180, 

poz. 1493.
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1. Finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania 
alkoholizmowi

Na poziomie samorządu terytorialnego jednostkami, które realizują zadania 
z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, są województwa i gminy. Finanso-
wanie zadań wynikających z wojewódzkich i gminnych programów profilakty-
ki i rozwiązywania problemów alkoholowych odbywa się ze środków własnych 
jednostek samorządu terytorialnego, a także ze środków pobranych przez te jed-
nostki z tytułu opłat określonych w przepisach ustawy o wychowaniu w trzeźwo-
ści i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dalej: u.w.t.p.a.): 

 – na poziomie samorządu wojewódzkiego – w ramach środków uzyskanych 
przez samorządy wojewódzkie z opłat za korzystanie z zezwoleń na hurtowy 
obrót napojami o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwem, a także napojów 
zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu, 

 – na poziomie samorządu gminnego – w ramach środków uzyskanych przez 
gminy z opłat za korzystanie z zezwoleń na detaliczną sprzedaż alkoholu.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

wprowadziła szczególny reżim związany z obrotem napojami alkoholowymi. 
W szczególności obrót ten wymaga uprzedniego uzyskania zezwolenia4.

Obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu 
jest możliwy tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra właściwe-
go do spraw gospodarki. Natomiast organem właściwym do wydania zezwoleń 
w zakresie handlu hurtowego napojami o zawartości poniżej 18% alkoholu jest 
marszałek województwa. W zakresie sprzedaży napojów alkoholowych przezna-
czonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży organem wydają-
cym stosowne zezwolenia jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze 
względu na lokalizację punktu sprzedaży. Zezwolenia wydaje się oddzielnie na 
następujące rodzaje napojów alkoholowych:

 – do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo; 
 – powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 – powyżej 18% zawartości alkoholu.

Podział kompetencji do wydawania zezwoleń na hurtowy obrót napojami 
alkoholowymi oraz na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spo-
życia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży niesie za sobą skutki finansowe. 
Zgodnie z art. 92 ust. 1–2 u.w.t.p.a. za wydanie zezwolenia oraz decyzji wprowa-
dzających w zezwoleniach dodatkowe miejsca działalności gospodarczej pobie-
rane są opłaty, które wnoszone są na rachunek organu zezwalającego.

Ustalenie oraz uiszczenie opłaty za zezwolenie jest obowiązkiem przedsię-
biorcy, wynikającym z podjęcia określonych czynności materialno-technicznych. 
W związku z nałożeniem na przedsiębiorcę obowiązku samoobliczenia jej wyso-
kości, ustawodawca w sposób względnie szczegółowy uregulował zasady obli-
czenia opłaty za zezwolenie i zmianę zezwolenia.
4 Zob. G. Liszewski, Opłaty samorządowe w Polsce – problemy praktyczne, Białystok 2010, s. 303.
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W przypadku zezwoleń na handel hurtowy napojami alkoholowymi wy-
sokość stawki opłat uzależniona jest od różnych czynników, np. od tego, czy 
przedsiębiorca występuje o zezwolenie po raz pierwszy; od wartości sprzedaży 
napojów alkoholowych osiągniętej przez przedsiębiorcę w roku poprzednim; od 
zawartości alkoholu w sprzedawanych napojach; od tego, czy zezwolenie doty-
czy sprzedaży, czy wyprzedaży posiadanych napojów alkoholowych. Przeważają 
stawki kwotowe, choć ustawodawca przewidział również stawkę procentową5. 

Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi wydaje się na czas 
oznaczony.  W przypadku napojów alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu 
na czas nie dłuższy niż 2 lata, a w przypadku napojów alkoholowych zawierają-
cych powyżej 18% alkoholu na okres nie dłuższy niż rok. 

Dla zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi określone zostały 
limity w wysokości 500 tys. litrów 100% alkoholu rocznie. Limit ten nie ma jed-
nak zastosowania dla przedsiębiorców zaopatrujących samoloty, statki i pociągi. 
Dla tych przedsiębiorców maksymalny limit wynosi 2 tys. litrów 100% alkoholu.

Opłaty za wydanie zezwoleń dla napojów alkoholowych do 18% zawarto-
ści alkoholu ustala się w wysokości 4000 zł dla przedsiębiorców występujących 
po raz pierwszy o zezwolenia oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku 
poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1 000 000 zł. Dla 
przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej przekroczyła w roku po-
przedzającym wygaśnięcie zezwolenia wartość 1 000 000 zł, opłatę ustala się 
w wysokości równej 0,4% całkowitej wartości sprzedaży w roku poprzednim 
przy zaokrągleniu do 100 zł. Natomiast za wydanie zezwolenia na obrót hurtowy 
napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu opłatę ustala się 
w wysokości 45 000 zł za 500 tys. litrów 100% alkoholu. 

Opłaty za wydanie decyzji wprowadzającej nowe miejsca prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, zwiększającej ilość tych miejsc w stosunku do wymienio-
nych w wydanych zezwoleniach wynoszą 50% stawki określonej dla zezwolenia 
w dniu jego wydania.

Jeśli chodzi o zezwolenia wydawane przez organy gmin, ustawa przewiduje 
dwa rodzaje opłat: wnoszone przed wydaniem zezwolenia i wnoszone corocznie. 
W obydwu przypadkach ustawodawca określa te daniny jako opłaty za korzysta-
nie z zezwolenia. Fakt, że opłaty „jednorazowe” wnoszone są przed wydaniem 
zezwolenia i mają związek ze staraniami o wydanie zezwolenia, pozwala nazy-
wać je jednak „opłatami za wydanie zezwolenia” i kwalifikować te świadczenia 
jako należne za czynności organów jednostek samorządu terytorialnego6.

Stawki opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży określone 
są ustawowo. Ich wysokość i charakter zależy od tego, czy przedsiębiorca rozpo-
czyna działalność w zakresie handlu napojami alkoholowymi (stawki kwotowe), 

5 Ibidem, s. 304.
6 Ibidem.
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czy wnioskuje o kolejne zezwolenie po wygaśnięciu poprzednio udzielonego 
(stawki procentowe) oraz od zawartości alkoholu w napoju7. Do stawek procen-
towych zastosowanie ma podstawa obliczenia wyrażona w wartości sprzedaży 
napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wydanie zezwolenia. Wysokość 
opłaty za zezwolenia wydawane przez organy gmin obliczana jest proporcjonal-
nie do okresu ważności zezwolenia w pierwszym roku.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spoży-
cia w miejscu sprzedaży wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, 
a w przypadku napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miej-
scem sprzedaży na okres nie krótszy niż 2 lata. Opłatę za zezwolenie wnosi się na 
rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:

 – 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
 – 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu 

(z wyjątkiem piwa);
 – 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu. 

Powyższe kwoty dotyczą przedsiębiorców rozpoczynających działalność go-
spodarczą w tym zakresie. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alko-
holowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pi-
semnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów 
alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie 
sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku 
poprzednim przekroczyła: 

 – 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz 
piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych na-
pojów w roku poprzednim; 

 – 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18 % alkoholu 
(z wyjątkiem piwa) – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprze-
daży tych napojów w roku poprzednim;

 – 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – 
wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów 
w roku poprzednim.
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów 

napojów alkoholowych nie przekroczyła powyższych wartości, wnoszą opłatę 
w takiej wysokości jak przedsiębiorcy rozpoczynający działalność.

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów wnoszona jest na ra-
chunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech 
równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku 
kalendarzowego. 

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dokonuje się w wysokości pro-

7 Ibidem.
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porcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Wartość sprzedaży należy obliczać 
oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. 

Specyficznymi odmianami opłat za wydane przez organy gmin zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych są8:

1) opłata za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wy-
dawane przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów al-
koholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, zamierzają-
cym sprzedawać napoje alkoholowe podczas np. imprez okolicznościowych; 
opłata ta wnoszona jest na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, 
w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje 
„zwykłych” zezwoleń;

2) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w działalności 
polegającej na organizowaniu przyjęć, wnoszona na zasadach dotyczących 
„zwykłych” zezwoleń;

3) opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż posiadanych, zinwentaryzowa-
nych zapasów napojów alkoholowych; danina ta wnoszona jest przedsię-
biorcę, któremu wygasło zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, 
a w magazynach zostały mu niesprzedane zapasy. 
Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowa-

nych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona jest na rachunek gminy w wy-
sokości:

 – 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 
4,5% alkoholu oraz piwa;

 – 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających po-
wyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);

 – 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających po-
wyżej 18% alkoholu.
Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zin-

wentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wystąpić może z wnioskiem 
o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej 
jednak niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia.

W art. 93 oraz 182 u.w.t.p.a. określone zostały cele, na jakie przeznaczane mogą 
być środki finansowe uzyskane z opłat za wydanie zezwoleń na hurtowy obrót 
napojami alkoholowymi pobieranymi w trybie art. 9, za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych pobieranych w trybie art. 111 oraz opłat za 
wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych pobieranych 
na podstawie art. 18 lub art. 181. Przepisy te stanowią, iż dochody z powyższych 
opłat mogą być przeznaczane jedynie (wyłącznie) na realizację gminnych i wo-
jewódzkich programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz na realizację gminnych i wojewódzkich programów przeciwdziałania nar-
komanii. Konsekwencją takiego zapisu jest obowiązek gmin i województw, przy 

8 Ibidem, s. 305.
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przeznaczaniu środków pieniężnych – stanowiących dochody ze wskazanych 
powyżej opłat – na wykonywanie zadań wynikających z postanowień u.w.t.p.a., 
każdorazowego sprawdzenia, czy określone zadanie jest przewidziane gminnym 
(wojewódzkim) programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych, czy programem przeciwdziałania narkomanii9. Dochody z opłat, o których 
mowa w komentowanych przepisach, nie mogą być bowiem przeznaczane przez 
samorząd gminy czy województwa na ogólnie rozumiane wykonywanie postano-
wień komentowanej ustawy w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdzia-
łania alkoholizmowi, a tym bardziej na inne cele. Niewykorzystane środki w da-
nym roku budżetowym uchwałą powinny być umieszczone w wykazie wydatków 
niewygasających z upływem roku budżetowego.

Środki finansowe pochodzące z opłat za pozwolenia na sprzedaż i podawanie 
alkoholu stanowią bowiem spory dochód budżetu jednostek samorządu teryto-
rialnego, niektóre organy stanowiące samorządu terytorialnego podejmują de-
cyzje o zmianie ich przeznaczenia. Należy jednak pamiętać, iż zabronione jest 
przeznaczanie przedmiotowych dochodów na inne cele niż określone w ustawie 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi10. 

Regulacja ta wzbudziła wątpliwość co do jej zgodności z Konstytucją RP, 
w szczególności z jej art. 165 ust. 2, który stanowi, że samodzielność samorzą-
du terytorialnego podlega ochronie prawnej. Zasada samodzielności sprowadza 
się do zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego szerokiego zakresu 
swobodnego decydowania o sprawach lokalnych w celu zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców swojego terytorium11. W nakazie wykorzystania przez gminy i wo-
jewództwa dochodów z opłat za zezwolenia wyłącznie na wykonywanie zadań 
wynikających z gminnych i wojewódzkich programów profilaktyki i rozwiązy-
wania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dopatrywa-
no się naruszenia zasady samodzielności tych jednostek w zakresie prowadzenia 
gospodarki finansowej, gdy chodzi o sprawy należące do tzw. zadań własnych12. 
Trybunał Konstytucyjny uznał jednak, że komentowany przepis nie jest sprzecz-
ny ze wskazanym przepisem Konstytucji13. Samodzielność jednostki samorządu 
terytorialnego nie może być rozumiana jako zakaz wszelkiej ingerencji – także 
ze strony ustawodawcy – w gospodarkę finansową tej jednostki. Samodzielność 
finansowa samorządu terytorialnego nie może być utożsamiana z pełną autono-
mią w zakresie gospodarowania pozyskanymi środkami. Nie ma ona bowiem 
charakteru bezwzględnego i absolutnego. Granice tej samodzielności wyznaczają 
przede wszystkim przepisy Konstytucji i ustaw, z których wynika, że w zakresie 

9 Zob. I. Skrzydło-Niżnik, G. Zalas, Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi. Komentarz. Doktryna. Orzecznictwo, Kraków 2002, s. 364.

10 Zob. Z. Wojdylak-Sputkowska, A.J. Sputkowski, Wydatki jednostki samorządu terytorialnego, 
audyt wewnętrzny, wzory kwestionariuszy, testy zgodności, Gdańsk 2008, s. 460.

11 Zob. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa polskich gmin, Radom 2005, s. 21.
12 Zob. I. Skrzydło-Niżnik, G. Zalas, Ustawa o wychowaniu w trzeźwości…, s. 364.
13 Wyrok z dnia 24 listopada 1998 r., akt K 22/98.
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gospodarki finansowej jednostkom tym wolno czynić tylko to, na co przepisy pra-
wa zezwalają14. Trybunał Konstytucyjny podzielił podgląd, że art. 182 u.w.t.p.a. 
stanowi ograniczenie samodzielności gminy w sferze wydatkowej, ponieważ na-
kłada na gminy obowiązek przeznaczania opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych jedynie na realizację zadań wynikających z programów 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Jednak – jak uznał Try-
bunał – spełniony został formalno-proceduralny warunek konstytucyjności, po-
nieważ obowiązek ten został założony w akcie ustawowym15.

Finansowanie realizacji zadań wynikających z Narodowego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywa się w ramach 
budżetów jego realizatorów. Zgodnie z art. 11 u.w.t.p.a. na wydatki związane 
z realizacją tego programu przeznacza się corocznie z budżetu państwa środki 
w wysokości 1% podatku akcyzowego od wyrobów alkoholowych. 

Zasady opodatkowania akcyzą wyrobów alkoholowych zawarto w ustawie 
z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym16. Celem akcyzy jest zmniejszenie 
zużycia określonych wyrobów przez społeczeństwo np. ze względu na ograni-
czoność zasobów danego dobra lub jego szkodliwość dla zdrowia. 

Opodatkowaniu podatkiem akcyzowym zgodnie z ustawą o podatku akcy-
zowym, gdy chodzi o wyroby alkoholowe, podlegają wyroby przemysłu spiry-
tusowego i drożdżowego (z wyjątkiem drożdży), wyroby winiarskie, piwo oraz 
pozostałe napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,5%. Stawki akcy-
zy na dany wyrób są określone przez poszczególne państwa członkowskie UE, 
nie mogą jednak być niższe od poziomów ustalonych w dyrektywach UE. Stawki 
akcyzy w Polsce wynoszą:

 – na alkohol etylowy 4960,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. 
zawartego w gotowym wyrobie,

 – na piwo 7,79 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu,
 – na wino 158,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

Wpływy z podatku akcyzowego od wyrobów alkoholowych stanowią zatem 
znaczny udział dochodów budżetowych państwa, a w związku z tym znaczna jest 
kwota przeznaczana na wydatki związane z realizacją Narodowego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadania wynikające z niego do 1998 roku wykonywane były na szczeblu wo-
jewództwa przez wojewodę, natomiast po reformie administracyjnej zadania te 
przejął samorząd województwa. Środki na realizację tych zadań pochodzą również 
z podatku akcyzowego od wyrobów alkoholowych, a udział w nich samorządów 
województw i powiatów corocznie, w drodze rozporządzenia, ustala Rada Mini-
strów.

14 Zob. A. Bury, Dochody własne i ich znaczenie dla dochodów i wydatków budżetów samorządo-
wych, Łódź 2005, s. 33. 

15 Zob. I. Skrzydło-Niżnik, G. Zalas, Ustawa o wychowaniu w trzeźwości…, s. 365.
16 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, Dz. U. z 2011, Nr 108, poz. 626 ze zm.
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2. Finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania 
narkomanii

Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii finansowane są ze środków 
własnych podmiotów wykonujących takie zadania, środków przeznaczonych na re-
alizację programów zdrowotnych finansowanych z części budżetu państwa, której 
dysponentem jest minister do spraw zdrowia oraz z środków Narodowego Fundu-
szu Zdrowia17. W ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, w porównaniu z ustawą 
o przeciwdziałaniu narkomanii z 1997 roku, poświęcono więcej uwagi problema-
tyce finansowej. Zasadniczym unormowaniem w tym zakresie jest art. 2 ust. 2 i 3. 
Finansowanie przeciwdziałania narkomanii zostało zróżnicowane według zadań 
określonych w art. 2 ust. 118. Zadania dotyczące działalności wychowawczej, edu-
kacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej; leczenia, rehabilitacji i reintegracji osób 
uzależnionych; ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych finansowane są ze:

 – środków własnych podmiotów wykonujących zadania w zakresie przeciw-
działania narkomanii;

 – środków przeznaczonych na realizację programów zdrowotnych finansowa-
nych z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy 
do spraw zdrowia;

 – środków NFZ.
Natomiast zadania dotyczące:

 – nadzoru nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii;
 – zwalczania niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu 

i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii;
 – nadzoru nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie 

może prowadzić do narkomanii,
finansowane są bezpośrednio z budżetu państwa z części pozostających 

w dyspozycji właściwych ministrów. 
Z kolei koszty realizacji zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciw-

działania Narkomanii (dalej: KPPN) finansowane są z budżetu państwa, z części 
pozostających do dyspozycji ministrów odpowiedzialnych za wykonanie KPPN.

Kompetencje jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdzia-
łania narkomanii ustanowiono w art. 9–11 u.p.n. Zadania w zakresie przeciw-
działania narkomanii jednostki te realizują w postaci wojewódzkich i gminnych 
programów przeciwdziałania narkomanii. Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy o sa-
morządzie gminnym19 (analogicznie art. 61 ustawy o samorządzie wojewódz-
twa20) gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie bu-
dżetu gminy. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem 
dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki (art. 211 ust. 1 
17 Art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz. U. z 2012 r. poz. 124.
18 Zob. T. Srogosz, Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, Warszawa 2008, s. 78.
19 Ustawa z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2013 r. poz. 594.
20 Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz. U. z 2013 r. poz. 596.
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ustawy o finansach publicznych21). W art. 167 Konstytucji22 wymienione zostały 
trzy grupy źródeł dochodów: dochody własne, subwencje ogólne, dotacje celowe 
pochodzące z budżetu państwa.

Na podstawie art. 75 u.p.n, który wprowadza zmiany w art. 93 ust. 1 u.w.t.p.a., 
pojawiło się nowe źródło dochodów jednostek samorządu województwa przezna-
czonych na finansowanie zadań określonych w wojewódzkim programie prze-
ciwdziałania narkomanii23. Są to środki pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń 
na sprzedaż alkoholu, decyzji wprowadzających w zezwoleniach zmiany oraz 
duplikatów zezwoleń. Analogicznie kwestię tę reguluje art. 182 u.w.t.p.a., który 
stanowi, iż dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub 181 

u.w.t.p.a. oraz dochody z opłat określanych w art. 111 tej ustawy wykorzystywane 
będą również na realizację gminnych programów przeciwdziałania narkomanii.

Nowe brzmienie art. 2 ust. 2 i 3 miało w założeniu ustawodawcy doprecyzo-
wać przepisy w zakresie finansowania zadań wynikających z polityki społecznej, 
gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej państwa24. Tymczasem nie 
sposób oprzeć się wrażeniu, iż przepis ten nie daje podstawowej odpowiedzi na 
pytanie, na co konkretnie mają być przeznaczone środki pochodzące ze wskaza-
nych źródeł25. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie nadal bowiem znajdują się 
w odrębnych ustawach, co niestety nie sprzyja przejrzystości regulacji tej materii. 
W zasadzie jedynym nowym pomysłem ustawodawcy na finansowanie działań 
zapobiegających narkomanii jest wykorzystanie środków pochodzących z opłat 
za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Rozszerzenie możliwości ich wykorzysta-
nia jest w pełni uzasadnione z uwagi na trudności, z jakim dotychczas borykali 
się dysponenci w wydatkowaniu zgodnym z przepisami ustawy antyalkoholowej. 
Rozwiązanie to daje szanse na ich racjonalne wykorzystanie26.

3. Finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie

Zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie środki 
na tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar prze-
mocy w rodzinie oraz opracowywanie i realizację programów oddziaływań ko-
rekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie zapewnia bu-
dżet państwa. Natomiast źródłem finansowania zadań własnych gmin, powiatów 
oraz samorządu województwa z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
są środki własne tych jednostek. 
21 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.
22 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483.
23 T. Srogosz, Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii…, s. 79.
24 Zob. K. Łucarz, A. Muszyńska, Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, Warszawa 

2008, s. 140.
25 Ibidem.
26 Ibidem.
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Ponadto finansowe wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania przemo-
cy w rodzinie realizowanych przez:

 – jednostki samorządu terytorialnego,
 – organizacje pozarządowe działające na rzecz przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, 
 – jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Pań-

stwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Pań-
stwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wol-
ności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie 
działalności w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
należy zgodnie z art. 8 pkt 7a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzi-

nie do zadań ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
Zgodnie z art. 93 oraz 182 u.w.t.p.a. dochody „z opłat za zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych mogą być przeznaczane jedynie na realizację 
programu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na 
realizację programu przeciwdziałania narkomanii”. Zapis ten nie pozostawia 
wątpliwości co do tego, że działania realizowane w ramach gminnego pro-
gramu przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie mogą być finansowane ze 
środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napo-
jów alkoholowych27. Należy również podkreślić, iż wojewódzkie oraz gminne 
programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie mogą być częścią woje-
wódzkich i gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych. 

Wskazać jednak trzeba jednocześnie, że art. 41 u.w.t.p.a. wśród zadań wła-
snych gminy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
wymienia udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alko-
holowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed 
przemocą w rodzinie – co oznacza, iż w ramach gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych mogą być realizowane i finansowane 
zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Analiza wydatków na finansowanie zadań w zakresie przeciw-
działania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie

Według danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych (dalej: PARPA) w 2011 r. samorządy gmin oraz miast na prawach powiatów 
wydały 125 919 zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych. Liczba 
wydanych zezwoleń w 2011 r. jest porównywalna z 2010 r. Zgodnie z danymi Mi-
nisterstwa Finansów w 2011 r. dochód samorządów gmin i miast na prawach po-

27 Stanowisko Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie finanso-
wania gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze środków pochodzących 
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.



113Finansowanie zadań administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania...

wiatu z tytułu opłat za zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych 
wyniósł 683 879 061,19 zł (w 2010 r. – 674 766 985,44 zł). W latach 2008–2011 
wydatki poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi stanowiły około 87% do-
chodów gmin i miast na prawach powiatu z tytułu wpływów z opłat za korzysta-
nie  z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wykres 1. Zestawienie dochodów gmin i miast na prawach powiatu z tytułu wpływów 
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków ponie-
sionych na przeciwdziałanie alkoholizmowi w latach 2008–2011
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PARPA, www.parpa.gov.pl [dostęp: 27.09.2013].

W 2011 r. marszałkowie województw wydali w sumie 1541 zezwoleń 
(921 zezwoleń w 2010 r.). W 2011 r. samorządy województw z tytułu opłat 
za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi otrzymały 
sumę 35 673 384,34 zł (tabela 1), z czego 5 021 252,84 zł przeznaczyły na 
działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, a 25 487 403,03 zł na 
działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Najwyższe wpływy 
z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnęło 
województwo wielkopolskie – 11 310 850,00 zł, a najniższe województwo 
świętokrzyskie – 261 800,00 zł. Z informacji przekazanych przez Ministerstwo 
Gospodarki wynika, iż w 2011 r. wpływy z tytułu opłat za wydanie zezwoleń 
na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu 
wyniosły 21,3 mln zł28.

28 Dane Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Profilaktyka i rozwiązy-
wanie problemów alkoholowych w samorządach gminnych w 2011 r., www.parpa.gov.pl [dostęp: 
27.09.2013].
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Tabela 1. Zestawienie dochodów województw z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia 
i wydatków poniesionych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 
w 2011 r. (w zł).

Lp. Województwo
Dochody z tytułu opłat za 
zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych 

Wydatki na 
przeciwdziałanie 

narkomanii

Wydatki na 
przeciwdziałanie 
alkoholizmowi

1. dolnośląskie 1 240 700,00 484 650,00 1 197 020,10 

2. kujawsko-pomorskie 1 978 700,00 516 549,86 707 405,32 

3. lubelskie 3 015 596,87 629 192,02 1 507 790,70

4. lubuskie 690 400,00 158 644,54 527 358,69 

5. łódzkie 1 442 300,00 393 418,11 1 278 037,48 

6. małopolskie 2 217 531,70 402 982,53 2 479 771,45 

7. mazowieckie 6 652 389,39 572 055,88 5 520 779,00

8. opolskie 586 800,00 79 289,77 193 362,62 

9. podkarpackie 1 063 700,00 79 955,00 664 030,99 

10. podlaskie 937 366,25 29 678,14 389 587,74 

11. pomorskie 1 056 450,00 718 526,52 736 657,14 

12. śląskie 1 552 500,00 408 578,46 983 812,39 

13. świętokrzyskie 261 800,00 59 164,70 200 847,47 

14. warmińsko-mazurskie 748 500,00 95 969,38 378 063,23 

15. wielkopolskie 11 310 850,00 331 907,85 8 052 555,69 

16 zachodniopomorskie 917 800,00 60 690,08 670 323,03 

20 Razem 35 673 384,21 5 021 252,84 25 487 403,03

Opracowanie własne na podstawie danych PARPA, www.parpa.gov.pl [dostęp: 27.09.2013].

Na wydatki związane z realizacją Narodowego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznacza się corocznie z budże-
tu państwa środki w wysokości 1% podatku akcyzowego od wyrobów alkoho-
lowych. Wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku akcyzowego od sprze-
daży napojów alkoholowych wykazują co roku tendencję wzrostową, będąc 
wymiernym oraz przewidywalnym dochodem budżetu państwa w każdym roku 
podatkowym.

W 2011 r. wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku akcyzowego od 
sprzedaży napojów alkoholowych wynosiły 10 296 366 tys. zł, co oznacza, że 
na działania z zakresu Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych przeznaczone zostało z budżetu państwa 102 963,66 tys. 
zł. Znaczna jest zatem kwota przeznaczana na wydatki związane z realizacją tego 
Programu.
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Tabela 2. Wysokość wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku akcyzowego od 
sprzedaży napojów alkoholowych (w tys. zł) w latach 2002–2011
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów, www.mf.gov.pl [dostęp: 20.09.2013].

W tabeli 3 zestawiono informacje o wydatkach poszczególnych instytu-
cji centralnych oraz samorządów gmin i województw na realizację Krajowego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 r. Podane kwoty nie zawierają 
wszystkich wydatków poniesionych na realizację KPPN, ze względu na brak in-
formacji z niektórych instytucji. Część instytucji nie była w stanie wyodrębnić 
wydatków poniesionych na realizację KPPN, przekazała więc jedynie informacje 
o całkowitych kosztach działań, które skierowane były na przeciwdziałanie nar-
komanii. 

Samorządy gminne angażują się w realizację działań z zakresu profilaktyki 
narkomanii, choć w różnym zakresie. Spośród 2274 gmin, które przesłały spra-
wozdanie z realizacji KPPN w 2011 r., blisko 80% realizowało działania z zakresu 
profilaktyki problemu narkotyków i narkomanii, jednak poziom zaangażowania 
samorządów gmin w realizację poszczególnych zadań był uzależniony od rodzaju 
profilaktyki, której dotyczył29. Analiza przesłanych sprawozdań wskazuje na fakt, 
że znacznie więcej gmin wspiera realizację programów profilaktyki uniwersalnej 
(adresowanej do ogółu społeczeństwa, w szczególności ogółu dzieci i młodzieży) 
niż selektywnej i wskazującej (adresowanych do dzieci, młodzieży i rodzin, już 
doświadczających problemów mogących mieć związek z używaniem substancji 
psychoaktywnych)30. 

Tak niewielka część przekazanych środków może mieć wpływ na zakres re-
alizowanych działań w poszczególnych województwach. Warto jednak zauwa-
żyć, że jednostki samorządu terytorialnego przeznaczają środki na profilaktykę 
narkomanii z własnych budżetów, co oznacza, że wpływy z opłat za zezwolenia

29 Dane Ministerstwa Zdrowia: Projekt Informacji o realizacji działań wynikających z Krajowego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 roku, www.mz.gov.pl [dostęp: 25.09.2013].

30 Ibidem.
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Tabela 3. Wydatki na realizację KPPN poniesione w 2011 r.

Lp. Instytucja
Wydatki na 
realizację

KPPN w zł

Całkowity koszt 
działań skierowanych 
na przeciwdziałanie 

narkomanii
1. Centralny Zarząd Służby Więziennej 12 212 415,10 12 212 415,10
2. Instytut Psychiatrii i Neurologii 772 241 b.d.
3. Komenda Główna Policjia b.d. 1 204 938 

4. Komenda Główna Żandarmerii 
Wojskowej 106 426,76 463 139,94

5. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii

9 510 000 9 510 000

6. Minister Edukacji Narodowej b.d. 1 500 000
7. Minister Obrony Narodowej 122 345 122 345 
8. Minister Spraw Wewnętrznych 93 285 93 285

9. Narodowy Instytut Zdrowia 
Publicznego – PZH

7581,72 7581,72

10. Państwowa Agencja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

31 833,30 31 833,30

11. Narodowy Fundusz Zdrowiab 25 325 958,80 92 331 860,60
12. Ośrodek Rozwoju Edukacji 17 443 17 443
13. samorządy gmin 79 790 471 79 790 471
14. samorządy województw 6 184 134,24 6 184 134,24
15 Razem 134 174 134,90 203 469 446,90

a Policja podała w sprawozdaniu jedynie koszty poniesione przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne.
b Wydatki NFZ na realizację KPPN według stanu z 21 maja 2012 r., a całkowity koszt według stanu na dzień 

29 lutego 2012 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Zdrowia, www.mz.gov.pl [dostęp: 25.09.2013].

na sprzedaż napojów alkoholowych nie są jedynym źródłem finansowania dzia-
łań w tym zakresie. Ponadto część działań profilaktyki narkomanii realizowana 
jest ze środków wojewódzkich programów profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych31.

Instytucje takie jak KGP oraz MEN podały jedynie całkowity koszt dzia-
łań skierowanych na przeciwdziałanie narkomanii bez wyodrębnienia kosztów 
przeznaczonych na realizację KPPN. Kwestia braku możliwości wyodrębnia-
nia przez niektóre podmioty kosztów realizacji działań skierowanych na prze-
ciwdziałanie narkomanii wynika z braku oddzielnego budżetu na realizację 
tych działań. 
31 Ibidem.
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Analizując koszty samorządu terytorialnego, zaobserwować można zwięk-
szenie nakładów urzędów marszałkowskich na realizację KPPN. W 2011 r. wy-
datkowano 6 184 134,24 zł, zaś w 2010 r. 5 217 518,09 zł. W stosunku do 2010 r. 
znacznie zwiększyły się wydatki na realizację KPPN przez samorządy gmin 
(z 65 090 949 zł w 2010 r. do 79 790 471 zł w 2011 r.)32. W ramach poniesionych 
kosztów samorządy gmin wydatkowały najwyższe kwoty na działania z obszaru 
profilaktyki, to jest 59 749 060 zł. Procentowy rozkład kosztów gmin przedstawia 
poniższy wykres.

Wykres 2. Procentowy rozkład wydatków na realizację poszczególnych obszarów KPPN 
poniesionych przez gminy w 2011 r.

2%

24%

74%

■ Profilaktyka
■ Leczenie, rehabilitacja,

ograniczanie szkód zdrowotnych 
i reintegracja społeczna 

■ Badania i monitoring

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Zdrowia, www.mz.gov.pl [dostęp: 25.09.2013].

Z uwagi na to, iż większość zadań realizowanych w oparciu o przepisy usta-
wy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Krajowego Programu Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie stanowią zadania własne, dotychczas nie zbie-
rano informacji na temat nakładów finansowych poniesionych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na realizację tych zadań.

Finansowanie działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ra-
mach budżetu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przedstawia poniższa 
tabela. W 2008 roku Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej na finansowa-
nie ogólnopolskich kampanii społecznych na rzecz przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie wydało aż 3 160 820,00 zł. W latach 2008–2012 Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej przeznaczało porównywalne środki na finansowanie usług 
badawczych w zakresie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie.

Wśród zadań własnych gminy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych znajdują się również zadania z zakresu udzielania rodzinom, 
w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, 

32 Ibidem.
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a w szczególności ochrony przed przemocą – co oznacza, iż w ramach gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych mogą być reali-
zowane i finansowane zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Tabela 4.  Finansowanie działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ra-
mach budżetu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w latach 2008–2012

Działania 2008 2009 2010 2011 2012
Finansowanie ogól-
nopolskich konferen-
cji organizowanych 
przez MPiPS

11 587,81 32 403,88 50 913,34 70 814,65 86 767,68

Finansowanie usługi 
badawczej w zakresie 
diagnozy zjawiska 
przemocy w rodzinie

150 000,00 167 140,00 179 950,00 175 767,00 139 236,00

Finansowanie ogól-
nopolskich kampanii 
społecznych na rzecz 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie

3 160 820,00 49 905,32 99 856,00 52 890,00 33 389,47

Razem 3 322 407,81 249 449,20 330 719,34 299 471,65 259 393,15
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, www.mpips.gov.
pl [dostęp: 26.09.2013]. 

Wykres 3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w ramach gminnych progra-
mów na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w latach 2006–2011
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PARPA, www.parpa.gov.pl [dostęp: 27.09.2013].
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Wysokość środków finansowych przeznaczonych w ramach gminnych 
programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na dzia-
łania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w 2011 r. wyniosła 
26 374 608,47 zł.
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Funding Public Administrative Tasks in the Prevention 
of Alcoholism, Drug Abuse and Domestic Violence

Summary: The objective is the orientation of funding sources for public adminis-
tration in the prevention of alcoholism, drug abuse and domestic violence. The second 
section of this article is an analysis of earmarked funding by the public administration for 
financing said preventive activities.

Key words: permit fees for alcoholic beverage sales, public administration, alcohol-
ism, drug abuse, domestic violence, prevention


