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WPROWADZENIE 
 
 
Vademecum przeznaczone jest dla osób, których dotykają problemy związane 
z używaniem substancji psychoaktywnych takich jak alkohol, narkotyki, nikotyna czy 
też z określonymi zachowaniami prowadzącymi do powstania uzależnienia – 
bezpośrednio, jak również poprzez bliskich, rodzinę czy znajomych. 
 
Uzależnienie może dotyczyć każdego. Wbrew pozorom, nie jest to zjawisko rzadkie. 
Chyba każdy z nas zna choć jedną osobę z takim problemem. W swoim otoczeniu, 
środowisku, rodzinie można spotkać osoby borykające się z nałogami i uzależnieniami. 
 
Uzależnienie jest chorobą psychiki i emocji, a także mózgu i systemu nerwowego. 
Polega ono na utracie kontroli nad własnym życiem. 
 
Uzależnienie to nabyta potrzeba, często posiadająca silne natężenie, związana 
z koniecznością zażycia jakiejś substancji albo też z koniecznością określonego 
zachowania się. Najczęściej uzależnienie kojarzone jest z alkoholizmem, narkomanią 
czy nikotynizmem, jednak ich wskazanie nie jest wystarczające. Obok nich należy 
wymienić uzależnienia od leków, gier, komputera, Internetu, hazardu, telewizji, 
jedzenia, kupowania, seksu czy pracy. Każde uzależnienie jest destrukcyjne i prowadzi 
do degeneracji społecznej, ekonomicznej i zdrowotnej. 
 
Wczesne rozpoznanie problemu i podjęcie odpowiednich działań pozwoli zapobiec 
pogłębieniu się problemu a tym samych uniknąć często dramatycznych konsekwencji 
związanych z uzależnieniem. 
 
Niniejsze vademecum zawiera podstawowe informacje dotyczące uzależnień, opisy 
symptomów wskazujących na powstawanie lub istnienie tych problemów. 
W opracowaniu przedstawiono również przepisy prawa dotyczące przeciwdziałania 
i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami oraz zawarto wykaz 
radomskich placówek, instytucji i organizacji pomagającym osobom z problemami 
nałogów i uzależnień oraz ich rodzinom. 
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UZALEŻNIENIA – PODSTAWOWE INFORMACJE 
 

Nałóg jest to szkodliwe dla zdrowia psychicznego i fizycznego przyzwyczajenie do 
określonej czynności, której wykonywanie staje się nieodpartą koniecznością. Osoba, 
która uległa nałogowi najczęściej ma pełna świadomość szkodliwości tych zachowań. 

Uzależnienie Jest to nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności lub 
zażywania jakiejś substancji. W praktyce określenie to ma kilka znaczeń.  

W języku potocznym termin "uzależnienie" jest stosowany głównie do osób, które 
nadużywają narkotyków (narkomania), leków (lekomania), alkoholu (alkoholizm), czy 
papierosów. W szerszym kontekście może odnosić się do wielu innych zachowań, np. 
gier hazardowych, oglądania telewizji, internetu, czy seksu. Są to uzależnienia tzw. 
behawioralne, często mniej znane i opisane, nie zawsze nawet określane 
w oficjalnych klasyfikacjach chorób jako zaburzenie. Dlatego współczesna psychologia 
traktuje pojęcie uzależnienia szeroko i zakłada, że obejmuje ono także inne przypadki, 
kiedy ludzie czują się zmuszeni angażować się w ryzykowne, "wymykające się spod 
kontroli" zachowania. 

Uzależnić można się od: 
• alkoholu 
• narkotyków 
• leków 
• nikotyny 
• hazardu 
• Internetu 
• komputerów 
• jedzenia 
• pracy, sportu 
• seksu 
• telewizji 
• kupowania i innych zachowań. 

 
Środki odurzające, szczególnie alkohol, papierosy i narkotyki, ale też leki 
psychotropowe czy kompulsywne zachowania takie jak: hazard, siecioholizm, 
objadanie się, zakupoholizm wywołują w człowieku, który z nich korzysta, 
przekonanie, że są środkami pomagającymi załatwić różne problemy. Tłumią one 
emocje na krótką chwilę, ale gdy przestają działać, problemy powracają ze zdwojoną 
siłą. 
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Osoba uzależniona czasami zdaje sobie sprawę z tego że środek odurzający czy 
problemowe zachowanie jest przyczyną jej kłopotów, niszczy zdrowie, relacje 
międzyludzkie, obniża status społeczny czy ekonomiczny. Ale w związku z brakiem 
kontroli nad swoim życiem, swoimi emocjami i zachowaniami nie jest w stanie sama 
zerwać z nałogiem. 
 
Uzależnienie fizjologiczne 

Uzależnienie fizjologiczne, zwane też czasem fizycznym, to nabyta silna potrzeba 
stałego zażywania jakiejś substancji odczuwana jako szereg dolegliwości fizycznych 
(np. bóle, biegunki, uczucie zimna, wymioty, drżenia mięśni, bezsenność). Zaprzestanie 
jej zażywania (odstawienie) prowadzi do wystąpienia zespołu objawów, które określa 
się jako zespół abstynencyjny (zespół z odstawienia). W leczeniu stosowana jest 
detoksykacja, czyli odtrucie. 

Substancje uzależniające 

Grupa substancji, których nadużywanie prowadzi do uzależnienia fizjologicznego 
jest niewielka. Najważniejsze z nich to (w przypadku dwóch pierwszych substancji, 
w nawiasie nazwa choroby polegającej na uzależnieniu od danej substancji): 

• nikotyna (nikotynizm); 
• alkohol etylowy (alkoholizm); 
• opiaty (heroina, morfina i inne,); 
• barbiturany stosowane jako leki nasenne; 
• niektóre steroidy (zwane niesłusznie sterydami); 
• benzodiazepiny (grupa leków psychotropowych). 

Przezwyciężenie uzależnienia fizjologicznego w walce z uzależnieniem od substancji 
psychoaktywnych to niewielkie osiągnięcie. Głównym czynnikiem powodującym, że 
narkomani wracają do uzależnienia, jest jego psychiczny aspekt. 

Uzależnienie psychiczne 

Uzależnienie psychiczne, znane też jako psychologiczne, to nabyta silna potrzeba 
stałego wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji, której 
niespełnienie jednak nie prowadzi do poważnych fizjologicznych następstw. Jego 
cechy to: 

• wzrost zaangażowania związanego z poszukiwaniem środka uzależniającego; 
• wzrost tolerancji na działanie środka (obniżenie efektu przyjemności, który on 

dostarcza); 
• kompulsywna konsumpcja środka kosztem swojego zdrowia oraz otoczenia; 
• osłabienie woli; 
• obsesja brania i natręctwa myślowe utrzymujące się i nawracające nawet po 

wieloletniej abstynencji; 
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• samooszukiwanie się usprawiedliwiające wykonywanie danej czynności 
(związane z psychologicznymi mechanizmami obronnymi); 

• fizyczne wyniszczenie, brak zainteresowania otoczeniem niezwiązanym ze 
środkiem i jego zdobywaniem. 

Zależność psychiczna to stan, w którym osoba dotknięta tą chorobą nie potrafi bez 
pomocy z zewnątrz przerwać zachowań kompulsywnych (przymusowych) związanych 
ze zdobywaniem i konsumpcją. Nieleczona zależność psychiczna od substancji 
chemicznych prowadzi najczęściej do dramatycznych skutków.  

Objawy uzależnienia 

Główne objawy uzależnienia, występujące przy prawie każdym jego typie: 

• Zachowanie szybko staje się nawykowe;  
• Jest częste, regularne i stereotypowe;  
• Zabiera znaczną część czasu;  
• Jest przyczyną problemów zdrowotnych, finansowych, zawodowych, 

rodzinnych i innych;  
• Ma charakter kompulsywny czyli przymusowy;  
• Trudno go zaprzestać trwale i całkowicie;  
• Związane jest z powracającym wewnętrznym przymusem do niego;  
• Zespół abstynencyjny po odstawieniu substancji lub zaprzestaniu kontaktu 

z daną sytuacją.  

Nałóg czy uzależnienie wpływa destrukcyjnie nie tylko na zdrowie osoby 
uzależnionej, ale również na zachowania społeczne. Z uzależnienia mogą wynikać 
kłopoty w pracy, problemy w związkach rodzinnych. Uzależnienia są również często 
przyczyną zachowań o charakterze kryminogennym. 

 
N I K O T Y N I Z M  

Palenie tytoniu, a w węższym sensie nikotynizm, jest bardzo szczególnym nałogiem. 
W zasadzie jest on, a przynajmniej do końca ostatniego dziesięciolecia XX wieku był 
prawie wszędzie nałogiem akceptowanym i stąd bardzo się rozszerzył. Po drugie, 
wydaje się, że ze wszystkich uzależnień nikotynizm jest najniebezpieczniejszy dla 
życia ludzkiego, gdyż ilość zgonów związanych z paleniem papierosów, 
spowodowanych głównie alergiami, komplikacjami naczyniowymi i rakiem płuc, 
pięciokrotnie przewyższa liczbę zgonów związanych z drugim legalnym narkotykiem – 
alkoholem. Co więcej, jedna piąta zgonów dotyczy palaczy mimowolnych – osób 
niepalących, ale narażonych na wdychanie dymu tytoniowego. Liczba śmiertelnych 
ofiar palenia w Polsce to 50-70 tysięcy - papierosy odpowiadają za przynajmniej 30% 
śmierci z powodu nowotworów. Dane epidemiologiczne, wskazują na wzrost liczby 
schorzeń układu sercowo- naczyniowego, nowotworów złośliwych jamy ustnej, gardła, 
krtani i płuc, proporcjonalny do wzrostu spożycia papierosów. Badania potwierdziły,  
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że dym papierosowy zawiera substancje, które działają niekorzystnie na organizm 
człowieka, wywołując szereg chorób i komplikacji zdrowotnych, także takich jak 
depresja, obsesje, fobie czy obawy.  

Substancje szkodliwe to: 

- nikotyna - będąca bardzo silną trucizną. Kropla czystej nikotyny jest dawką 
śmiertelną. Nikotyna ma zdolność odkładania się w organizmie człowieka lub 
wywoływania natychmiastowych objawów. Doraźnie nikotyna działa na człowieka 
pobudzająco. Podczas palenia papierosa występuje podniesienie poziomu glukozy, co 
wywołuje chwilowe dobre samopoczucie. Zaraz potem następuje gwałtowne 
obniżenie poziomu glukozy. Wówczas palacz reaguje silnym pobudzeniem nerwowym, 
które odreagowuje sięgając po kolejnego papierosa. Działając w ten sposób nikotyna 
prowadzi palacza do uzależnienia i poważnie uszkadza jego układ krążenia. 

- tlenek węgla - zwany „czadem”. W dymie papierosowym występuje w ilości ok. 
4,5%. Tworzy on połączenie z hemoglobiną, która transportuje tlen. Połączenie tlenku 
węgla z hemoglobiną powoduje, że mniejsza ilość tlenu jest rozprowadzana 
w organizmie. Następstwem tego zjawiska są m.in. bóle i zawroty głowy. 

- ciała smołowate- które są główną przyczyną nowotworów. Większość przypadków 
nowotworów spowodowanych paleniem papierosów to: rak płuc, języka, krtani, jamy 
ustnej, wargi. Składniki dymu tytoniowego przyczyniające się do powstania 
nowotworów gromadzą się na błonie przewodów oskrzelowych. 

- kwasy- sprzyjające powstawaniu przewlekłego stanu nieżytu oskrzeli, zakłócając 
oddychanie, wywołujące efekt porażenia układu oddechowego. 

Nikotyna jest bardzo rozpowszechnionym środkiem psychoaktywnym. 

Różnica pomiędzy używaniem papierosów a alkoholu i innych narkotyków leży w sile 
działania, nie zaś w motywach. Tak w przypadku nikotyny, jak i alkoholu oraz 
narkotyków chodzi o zmianę nastroju, która w wypadku zastosowania alkoholu lub 
narkotyku jest radykalna, a w przypadku papierosów – łagodna. 
 
Szkodliwe działanie substancji zawartych w papierosach polega na: 

• podniesieniu poziomu ryzyka choroby wieńcowej serca, 
• niebezpieczeństwie zawału, 
• przeroście i rozszerzeniu serca, 
• zapaleniu żył i tętnic, 
• uszkodzeniu zębów i dziąseł, 
• licznych problemach w obszarze układu pokarmowego (biegunki, wrzody jelit 

i żołądka, nowotwory żołądka), 
• wywołaniu rozedmy płuc, 
• zwiększeniu podatności na przeziębienia, 
• problemach w skupieniu uwagi, zaburzeniach koncentracji, 
• zwiększonej męczliwości, 



            VVaaddeemmeeccuumm    pprroobblleemmóóww  uuzzaalleeżżnniieeńń  ––  ggddzziiee  sszzuukkaaćć  ppoommooccyy  

Urząd Miejski w Radomiu – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej   
Referat ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  
Centrum Organizacji Pozarządowych    
     

                                                   
                                                                 8 

 

• nadpobudliwości nerwowej, nerwowości, lękliwości fobicznej, 
• osłabieniu narządów zmysłów (czucia, węchu, smaku). 

 
Leczenie uzależnienia nikotyny jest zwykle trudne. Jednak rzucenie palenia bez 
względu na okres jak długo pozostawało się palaczem przynosi dla organizmu wielkie 
korzyści. 
 

 
A L K O H O L I Z M 

Alkohol to środek odurzający, silnie wpływający na psychikę, funkcjonowanie 
organizmu i zachowania człowieka. Jest znany i pity na całym świecie, co wcale nie 
oznacza, że jest to substancja zdrowa i godna polecenia, wręcz przeciwnie - jego 
nadużywanie prowadzi do chronicznej choroby, czyli uzależnienia.  

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą, która zaczyna się i rozwija podstępnie, bez 
świadomości danej osoby. Polega na niekontrolowanym piciu napojów alkoholowych 
i może doprowadzić do przedwczesnej śmierci. Wielu dorosłych ludzi mogłoby uniknąć 
kłopotów wynikających z nadużywania alkoholu, gdyby nauczyli się dostrzegać 
odpowiednio wcześnie sygnały wskazujące, że gra z alkoholem staje się zbyt 
niebezpieczną sprawą w ich życiu. 

Alkoholizm jest chorobą chroniczną, czyli nieuleczalną - możliwe jest jedynie 
zatrzymanie jej objawu, którym w tym przypadku jest czynne picie. W swoim 
charakterze jest też postępująca i potencjalnie, jeżeli nie zostanie zatrzymana, 
doprowadza do śmierci.  

Rozwój choroby to przechodzenie przez poszczególne fazy, przy czym każda z nich 
niesie ze sobą coraz większą destrukcje w różnych sferach funkcjonowania człowieka 
(w jego zdrowiu, kontaktach z ludźmi, wykonywaniu zadań życiowych i in.) Ponieważ 
wraz z rozwojem choroby umacniają się jej mechanizmy, utrudniające czy wręcz 
uniemożliwiające adekwatne postrzeganie przez osobę pijącą swojej sytuacji i siebie, 
nie jest ona w stanie wychwycić momentów granicznych, świadczących o stopniu 
zaawansowania choroby. Zazwyczaj minimalizuje swój problem z piciem albo używa 
innych „tłumaczeń”, ułatwiających nie dostrzeganie go. To wszystko powoduje, że 
zdecydowana większość osób nie chce się leczyć. Tylko duży dyskomfort, cierpienie 
i zagrożenie lub też presja czy inne zewnętrzne okoliczności mogą, choć z trudem, 
torować alkoholikowi drogę do trzeźwości. 

Fazy rozwoju uzależnienia od alkoholu (wg amerykańskiego lekarza E.M. 
Jelinka) 
 
Faza wstępna - objawowa:  

• konwencjonalny styl spożywania alkoholu 
• odkrycie łagodzących przykre stany emocjonalne właściwości alkoholu 
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• trwa od kilku miesięcy do kilku lat 
• wzrost tolerancji na alkohol 

Faza ostrzegawcza - zwiastunowa:  
• tzw. ciągłe szukanie okazji do wypicia 
• sporadyczne picie w samotności 
• pojawienie się poczucia winy w związku z piciem 
• unikanie rozmów na temat alkoholu 
• pierwsze luki w pamięci 

Faza krytyczna - ostra:  
• pojawienie się głodu alkoholowego 
• utrata kontroli nad piciem 
• usprawiedliwianie picia przy jednoczesnej agresji i obwinianiu za to otoczenia 
• tzw. liczenie dni bez picia (próby abstynencji) 
• zaniedbywanie codziennych obowiązków (w domu, w pracy itp.) 
• zaniedbywanie jedzenia, ale gromadzenie różnego rodzaju alkoholi 
• potrzeba podtrzymywania stałego stężenia alkoholu we krwi (np. poranny klin) 

Faza przewlekła:  
• występowanie “ciągów alkoholowych" 
• spożywanie alkoholu pod każdą postacią 
• padaczka alkoholowa 
• lęki, psychoza alkoholowa 
• choroby somatyczne (np. marskość wątroby) prowadzące nieraz do zgonu 

Niebezpieczeństwo uzależnienia od alkoholu pojawia się w chwili, kiedy: 
- Człowiek zauważa, że działanie alkoholu odpręża i daje ulgę, redukuje napięcie 
i niepokój, osłabia poczucie winy, ośmiela, ułatwia zaśnięcie czy pobudza do działania - 
ułatwia regulowanie emocji. Stopniowo, osoba zagrożona uzależnieniem zaczyna 
poszukiwać, inicjować i organizować okazje do wypicia, pije z chciwością, wyprzedza 
kolejki, powtarzają się przypadki upicia, a także pije alkohol pomimo zaleceń 
lekarskich, sugerujących konieczność powstrzymywania się od picia. 

- Osoby, które uprzednio piły wyłącznie w sytuacjach towarzyskich zaczynają pić 
samotnie i do tego w ukryciu. Coraz częściej powtarzają się przypadki prowadzenie 
samochodu po niewielkiej nawet ilości alkoholu. 

- Osoba "wchodząca" w uzależnienie stara się unikać rozmów na temat swojego picia, 
a później reaguje gniewem bądź agresją na sygnały sugerujące potrzebę ograniczenia 
picia oraz w sytuacjach utrudniających dostęp do alkoholu. 

- Kiedy zaczyna sobie zdawać sprawę z tego, że jej picie różni się od picia innych osób 
podejmuje "ciche" próby ograniczania picia po to, aby udowodnić sobie, że jeszcze 
posiada kontrolę nad piciem alkoholu. 

Choroba ta może jednak być powstrzymana, jeżeli osoba uzależniona podejmie 
systematyczną terapię w placówce odwykowej. Cenną pomoc można również znaleźć 
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w środowiskach wzajemnej pomocy, takich jak Wspólnota Anonimowych Alkoholików 
lub Klub Abstynenta. 

Jedyny sposób na uratowanie życia alkoholika to abstynencja i nauka 
zapobiegania nawrotom picia. 

Uzależnienie jest chorobą, która uszkadza cztery podstawowe sfery życia: fizyczną, 
psychiczną, społeczną i duchową. Na początku priorytetem jest ciało pacjenta, 
dopóki będzie on cierpiał z powodu fizycznych dolegliwości związanych z piciem, 
trudno mu będzie, a nierzadko będzie to wręcz niemożliwe, aby korzystał 
z oddziaływań terapeutycznych. Trzeba uzdrowić organizm - potrzebne jest więc nie 
tylko odtrucie organizmu, ale także leczenie różnego rodzaju schorzeń 
spowodowanych chronicznym zatruciem, niedożywieniem, deficytem witamin i innych 
substancji potrzebnych do zdrowia i niszczonych przez alkohol. 

Następnie konieczne są zmiany psychologiczne. Osoby uzależnione uczą się 
rozumienia siebie, swojego życia i swojej choroby, porządkują swoje życie uczuciowe 
i uczą się konstruktywnych sposobów zaspokajania swych potrzeb, pozytywnego 
stosunku do samego siebie oraz umiejętności potrzebnych do trzeźwego życia. 
W sferze społecznej trzeba naprawić kontakty z innymi ludźmi. Pacjenci przygotowują 
się do odbudowy swych związków z bliskimi osobami, niszczonych przez poprzednie 
lata, oraz wywiązywania się z zaniedbywanych zadań społecznych i zawodowych. 
Poprzez przemianę duchową natomiast odkrywają podstawowe wartości, które 
poprzednio lekceważyli i niszczyli oraz starają się znajdować w swoim nowym życiu 
miejsce na realizację tych wartości. 

 
N A R K O M A N I A  

Narkomania, czyli uzależnienie od narkotyków (środków odurzających, substancji 
psychoaktywnych) to choroba - postępująca, ciężka i śmiertelna - która zbiera coraz 
większe żniwo, głównie wśród młodych osób. Nie można jednak pominąć osób 
dorosłych, wydawałoby się ustabilizowanych życiowo, których pęd i stres 
codzienności doprowadził do sięgnięcia po środki "wspomagające" i którzy równie 
szybko utracili kontrolę nad ich zażywaniem, ponosząc nieraz drastyczne tego 
konsekwencje. 

Definicja narkomanii, użyta w ustawie o zapobieganiu i przeciwdziałaniu temu 
zjawisku, określa to pojęcie jako „stałe lub okresowe przyjmowanie w celach 
niemedycznych środków odurzających lub psychotropowych albo środków 
zastępczych w wyniku czego może powstać lub powstała zależność”.  

Uzależnienie to stan psychicznej, a często także, fizycznej reakcji zachodzącej między 
organizmem a narkotykiem, którego dwie składowe charakteryzują się: uzależnienie 
psychiczne jest stanem psychicznym powstałym w wyniku przyjmowania środka 
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uzależniającego, przejawiający się w różnym stopniu pragnieniem przyjmowania tego 
środka. Trwałość i nasilenie psychicznej zależności zależy od rodzaju środka 
narkotycznego, od osobowości, charakteru i struktury psychicznej użytkownika oraz 
od działających na niego wpływów mikro- i makrośrodowiskowych. Zależność fizyczna 
lub fizjologiczna polega na tym, że narkotyki w miarę ich zażywania, stają się 
chemicznym składnikiem wewnętrznych substancji organizmu i wskutek tego komórki 
i tkanki przyzwyczajają się do nich, narkotyk jest wówczas konieczny do zachowania 
równowagi biologicznej i chemicznej ustroju. Na nagłe odstawienie środka 
uzależniony organizm reaguje zaburzeniami; pojawia się wówczas zespół 
abstynencyjny, polegający na wielu przykrych zmianach w organizmie i psychice 
człowieka, występują np. poty, brak apetytu, drgawki, dreszcze, bezsenność, wymioty, 
biegunki, bóle mięśniowo-stawowe. 

Nie wszystkie narkotyki wywołują zależność fizyczną, wszystkie natomiast 
uzależniają psychicznie - to głód psychiczny, określany mianem chęci, potrzeby czy 
wręcz przymusu zażycia danego środka, stanowi istotę choroby. To element 
zależności psychicznej wymaga oddziaływań terapeutycznych, tak, by osoba 
uzależniona umiała poradzić sobie z nawrotami nawet po długotrwałych okresach 
abstynencji. Narkomania jest z całą pewnością chorobą, którą można i trzeba leczyć, 
której nie wolno się poddać odbierając sobie szansę na normalne życie. W rozwoju 
uzależnienia od narkotyków wyróżnia się trzy fazy: 

OKRES INICJACJI 

Obecnie inicjacja przypada na wiek 10-13 lat. Jest to ważny czas w życiu 
rozwijających się dzieci, kiedy to odchodzą one od całkowitej zależności od rodziców, 
w kierunku nawiązywania coraz bliższych relacji rówieśniczych. Koledzy i koleżanki 
zaczynają odgrywać coraz ważniejszą rolę w ich życiu i z nimi to dokonuje się 
pierwszy kontakt z substancją psychoaktywną. Substancjami otwierającymi drogę 
najczęściej są nikotyna (papierosy) oraz alkohol. 

OKRES ADAPTACJI 

Stopniowo nasila się częstość przyjmowania środków psychoaktywnych, młodzież 
sięga też po tzw. „twarde narkotyki”. Osoba coraz więcej uwagi przeznacza na ich 
zdobywanie i zabezpieczanie sobie stałych dostaw, zaniedbuje naukę i codzienne 
obowiązki domowe. Funkcjonuje wśród biorących narkotyki znajomych 
i przystosowuje się do panujących w tej grupie norm. 

OKRES DEGRADACJI 

Charakteryzuje się: 
• Ogólną regresją i destrukcją 
• Przyjmowaniem narkotyków codziennie (lub ze znacznymi przerwami) 
• Występowaniem objawów abstynencyjnych 
• Pogorszeniem stanu zdrowia i realnym zagrożeniem życia 
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• Stopniowym zanikiem uczuć wyższych 
• Zawężeniem życiowych celów 
• Wypadaniem z ról społecznych 
• Wystąpieniem konfliktów z prawem 
• Izolacją społeczną. 

 

Narkomania na każdym z etapów choroby jest zagrożeniem życia. W pojedynkę, walka 
z tym problemem jest prawie niemożliwa. Aby pozbyć się uzależnienia i zmienić 
diametralnie jakość swojego życia, należy skorzystać ze specjalistycznej pomocy. 
 

 
L E K O M A N I A 

Zbyt często i niewłaściwie używane leki mogą powodować poważne problemy 
zdrowotne. W przypadku substancji wpływających na ośrodkowy układ nerwowy, 
efekty nawet jednorazowego nadużycia są łatwe do zewnętrznej obserwacji: 
chwiejny chód, bełkotliwa mowa, obniżony poziom świadomości. U osób 
uzależnionych stany takie występują na tyle często, że upośledzają lub 
uniemożliwiają im normalne funkcjonowanie w grupie społecznej.  

W przypadku substancji wpływających na ośrodkowy układ nerwowy, efekty nawet 
jednorazowego nadużycia są łatwe do zewnętrznej obserwacji: chwiejny chód, 
bełkotliwa mowa, obniżony poziom świadomości. U osób uzależnionych stany takie 
występują na tyle często, że upośledzają lub uniemożliwiają im normalne 
funkcjonowanie w grupie społecznej. Najczęściej nadużywanymi lekami są te, które 
pełnią jednocześnie funkcje medyczne: uśmierzając ból, pomagając zwalczać 
bezsenność, lęk i depresję. Duże zapotrzebowanie na leki uśmierzające ból fizyczny 
i zaburzenia emocjonalne jest związane z powszechnym doświadczaniem tych 
problemów oraz z promowaniem opinii, że współczesna nauka dysponuje skutecznymi 
chemicznymi środkami ich rozwiązywania. Wiadomo, że wraz z rozwojem cywilizacji, 
osób dotkniętych problemem uzależnienia od leków, jest ich coraz więcej. 

 
H A Z A R D 

Przeciętna osoba traktuje grę jako zabawę, chociaż często bardzo chciałaby wygrać. 
Osoby grające sporadycznie zakładają prawdopodobieństwo przegrania określonej 
kwoty i wliczają ją w koszta zabawy. Zupełnie innymi motywami kierują się osoby, 
których granie nabrało cech patologicznego hazardu.  

Wyróżnia się cztery fazy rozwoju tego uzależnienia: 
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FAZA ZWYCIĘSTW 
Granie okazjonalne, fantazjowanie na temat wielkich wygranych, duże wygrane 
powodujące coraz silniejsze pobudzenie, człowiek zaczyna wierzyć w to, że zawsze 
będzie wygrywać (nieuzasadniony optymizm) 

FAZA STRAT 
Stawiając na wysokie zakłady, grający naraża się na wysokie straty, wysokie pożyczki 
i próby odgrywania się. W przypadku powodzenia, wygrane idą na spłaty długów. 
Hazardzista gra kosztem pracy i domu, kłamie i zaczyna ukrywać swoje uzależnienie 

FAZA DESPERACJI 
Separacja od rodziny i przyjaciół. Utrata pracy, i narastające długi powodują panikę. 
Presja wierzycieli popycha często ku przestępstwom. Te obciążenia prowadzą z kolei 
do psychicznego wyczerpania, pojawiają się wyrzuty sumienia, poczucie winy, 
bezradność i depresja 

FAZA UTRATY NADZIEI 
Poczucie beznadziejności, myśli i próby samobójcze. Zostają wówczas cztery wyjścia: 
Ucieczka w inne uzależnienia (alkohol, narkotyki, leki) -> Więzienie -> Śmierć -> 
Zwrócenie się o pomoc. 

 
S I E C I O H O L I Z M 

 
KOMPUTER / INTERNET  

Początkowa fascynacja pozwala przekonać się, czym jest Internet i do czego może się 
przydać. Uzależnienie przychodzi wtedy, gdy korzystanie z Internetu zaczyna 
przeszkadzać, a nie pomagać w pracy, nauce czy życiu osobistym. Gdy straty 
w sumie przewyższają korzyści. Internet jest szczególnie groźnym i uzależniającym 
medium. Godziny spędzane w sieci to czas odebrany pracy, nauce czy życiu 
rodzinnemu. Uzależnienie od Internetu staje się coraz poważniejszym problemem 
społecznym.  

Uzależnienie od Internetu (online addiction czy też Internet addiction) jest więc dziś 
takim samym problemem społecznym jak alkoholizm czy zażywanie narkotyków. 
Ludzie, którzy korzystają dużo z Internetu czują się źle, gdy próbują ograniczyć swój 
czas spędzony w sieci, a odebranie im - choćby na chwilę - dostępu do poczty 
elektronicznej byłoby prawdziwą katastrofą. Osoby mające dostęp do Internetu na 
uczelni lub w pracy zostają przy swoich komputerach wieczorami i w czasie 
weekendów. Trzeba ich wręcz odrywać od ekranu, wpadają wtedy w rozdrażnienie, 
niczym alkoholik, któremu odebrano kieliszek. 

Spędzanie sporo czasu w Internecie powoduje, że po prostu zaczyna go brakować na 
inne sprawy - na pracę, naukę, odpoczynek, życie rodzinne czy kontakty towarzyskie. 
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Osoba uzależniona pragnie czasem ograniczyć korzystanie z Internetu, ale nie ma do 
tego wystarczająco silnej woli. Towarzyszy temu zainteresowanie wszelkimi 
informacjami o Internecie - w prasie, książkach, chęć wypróbowania każdego adresu 
internetowego, który tylko udało się zdobyć. 

Człowiek uzależniony od Internetu może stanowić też problem dla firmy, w której 
pracuje. Nie tylko obciąża on kosztami połączenia swojego pracodawcę, ale jeszcze 
w tym czasie nie wykonuje zleconych mu zadań. 

Wygląda na to, że wszyscy powinniśmy przyjrzeć się krytycznym okiem temu, jak 
korzystamy z Internetu i jak ważny jest on w naszym życiu. Nie jest to łatwe. 
Podobnie jak alkoholicy czy narkomani lekceważą zagrożenia, jakie może przynieść im 
uzależnienie, tak "internetoholicy" minimalizują problem, z jakim mają do czynienia. 

 
S E K S O H O l I Z M 

 
Seksoholizm to stan patologicznego nasilenia erotycznych zainteresowań 
i aktywności seksualnej, w którym te potrzeby dominują nad innymi, stanowiąc 
o sensie życia. Uzależnienie od seksu może mieć wiele odmian: fantazjowanie, 
uwodzenie, anonimowy seks - nawiązywanie kontaktów z wieloma partnerkami lub 
partnerami seksualnymi, seks płatny lub zarobkowy, podglądactwo - w tym cyberseks 
(uzależnienie od seksu wirtualnego), czaty, gry erotyczne, pornoholizm (uzależnienie 
od pornografii w internecie), ekshibicjonizm, seks z przedmiotami, pedofilia, 
kazirodztwo, itp.  
Seksoholizm to stan patologicznego nasilenia erotycznych zainteresowań 
i aktywności seksualnej, w którym te potrzeby dominują nad innymi, stanowiąc 
o sensie życia. Uzależnienie od seksu może mieć wiele odmian: fantazjowanie, 
uwodzenie, anonimowy seks - nawiązywanie kontaktów z wieloma partnerkami lub 
partnerami seksualnymi, seks płatny lub zarobkowy, podglądactwo - w tym cyberseks 
(uzależnienie od seksu wirtualnego), czaty, gry erotyczne, pornoholizm (uzależnienie 
od pornografii w internecie), ekshibicjonizm, seks z przedmiotami, pedofilia, 
kazirodztwo, etc, itp. 
Kryteria diagnostyczne wskazują, że o uzależnieniu można mówić, gdy: 
- sfera seksu, myślenia o odbywaniu stosunków seksualnych wypełnia coraz więcej 
czasu, 
- poczucie, że ciało się tego domaga, nasila się potrzeba coraz częstszego uprawiania 
seksu, celem rozładowania narastającego napięcia, 
- gdy nie uprawia się seksu doświadcza się szeregu objawów odstawiennych: 
poddenerwowanie, niepokój, trudności w koncentracji, napięcie, bóle w ciele, stany 
lękowe, bezsenność, potrzeba zaspokojenia staje się coraz silniejsza, zwiększa się 
częstotliwość odbywania stosunków seksualnych, a mniejsza częstość nie daje już 
satysfakcji, 
- życie staje się podporządkowane sferze erotycznej: wyszukiwanie ogłoszeń, 
umawianie spotkań z potencjalnymi partnerami seksualnymi lub spędzanie coraz 
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większej ilości czasu przed porno-stronami, pojawiają się oczywiste straty 
i konsekwencje związane z uzależnieniem (rozpad więzi partnerskiej, koszty 
ponoszone na wizyty w agencjach, choroby przenoszone drogą płciową, uszkodzenia 
narządów płci. 
 

 
J E D Z E N I E  K O M P U L S Y W N E  I  B U L I M A 

Jedzenie kompulsywne (kompulsywne obżeranie) jest to zaburzenie odżywiania 
polegające na spożywaniu dużych ilości pokarmu w niekontrolowany sposób, bez 
odczuwania fizycznego głodu. Określane także jako "uzależnienie od jedzenia". 

Charakterystyczne dla zachowań wskazujących na objawy jedzenia kompulsywnego, 
jest okresowe występowanie napadów niekontrolowanego jedzenia, których 
podłożem są przyczyny emocjonalne, nie zaś rzeczywiste uczucie głodu. Do typowych 
symptomów należą: 

• okresowa utrata kontroli nad ilością spożywanego jedzenia, 
• jednorazowe spożywanie zbyt dużych (w stosunku do osoby odżywiającej się 

normalnie) ilości pożywienia, 
• podczas napadów - spożywanie posiłków w sposób wyraźnie szybszy niż 

podczas normalnego jedzenia, 
• spożywanie pokarmów aż do wystąpienia przykrych objawów przejedzenia, 
• jedzenie w samotności, celem uniknięcia wykrycia zaburzenia - uczucie wstydu 

i winy, występujące po napadzie. 

Częstym następstwem kompulsywnego jedzenia są nadwaga i otyłość. 

Charakterystyczne dla opisywanej przypadłości jest tzw. "zajadanie problemów", 
polegające na tym, że osoba tłumi w ten sposób emocje i rozładowuje stres. Dochodzi 
do sytuacji, w których automatyczną reakcją na stan podwyższonego napięcia czy 
lęku staje się jedzenie, które wydaje się pełnić rolę "narkotyku" pozwalającego 
zapomnieć o nieprzyjemnych przeżyciach, uczuciach czy ważnych decyzjach do 
podjęcia. Po sesjach kompulsywnego obżarstwa osoba odczuwa często poczucie winy 
spowodowane nie tylko samymi napadami, ale także wynikającymi z nich problemami 
natury zdrowotnej, takimi jak nadwaga czy otyłość. 

Żarłoczność psychiczną, chorobliwe objadanie się nazwano bulimią 

Etymologicznie nazwa bulimia pochodzi od bulimis, co dosłownie oznacza "byczy 
głód". Polega ona na okresowych napadach żarłoczności z utratą kontroli nad ilością 
spożywanych pokarmów. 

Dokładniejsze badania wykazały, że choć 40% anorektyczek ma okresy żarłoczności, 
istnieją osoby nie cierpiące na anoreksję, które też przejadają się często (częściej niż 
dwa razy w tygodniu) i sytuacja taka trwa dłużej niż trzy miesiące. Stało się więc 
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jasne, że osoby te cierpią na zupełnie inną jednostkę chorobową, którą nazwano 
bulimią (żarłoczność), a potem określono jako żarłoczność psychiczną (bulimia nerosa). 

 

L E C Z E N I E   U Z A L E Ż N I E Ń 

Leczenie uzależnień jest procesem terapeutycznym mającym na celu reedukację 
i resocjalizację osoby uzależnionej. Ma w konsekwencji prowadzić do zaprzestania lub 
zmniejszenie częstotliwości przyjmowania substancji psychoaktywnych, redukcji 
szkód, powrotu do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie tych jednostek, 
które wykazywały na tym polu dysfunkcję. Stosowany zazwyczaj wobec osób 
mających problem ze szkodliwym, nałogowym nadużywaniem środków 
psychoaktywnych. 

Przykładowe modele terapii w wobec narkomanów i alkoholików określono poniżej: 

• Reprogramming (podejście behawiorystyczne; jest to element terapii a nie 
całościowy model) 

• Psychoterapia indywidualna. Psychoterapia grupowa (w ośrodkach 
stacjonarnych np. w Monarze funkcje tą pełni społeczność terapeutyczna) 

• Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR, z ang. BSFT), indywidualna, 
grupowa (psychoedukacja, treningi umiejętności), sesje rodzinne. 

W Polsce powszechnie stosowany jest model terapii przez reprogramming, gdzie 
głównym elementem terapii jest wyuczenie nowych, zdrowych modeli zachowań oraz 
zbioru zasad, które mają ułatwić uzależnionym trwanie w abstynencji oraz walkę 
z nawrotami choroby (przy tym podejściu twierdzi się, że uzależnienie jest 
nieuleczalne). Powszechnym trybem jest reedukacja przez pracę połączona z terapią 
grupową gdzie głównym narzędziem pracy z pacjentem jest informacja zwrotna. 

Detoksykacja (odtrucie) natomiast jest procesem dotyczącym jedynie uzależnienia 
fizycznego (opiaty, alkohol) i jako taka nie może być traktowana jako właściwy proces 
terapeutyczny. 

Walka z uzależnieniem psychicznym 

Walka z uzależnieniem psychicznym zależy w głównej mierze od woli osoby 
uzależnionej. Jako, że wola uzależnionego jest naruszona, osłabiona pojawia się 
problem "błędnego koła". Dlatego niezmiernie rzadko zdarzają się "samowyleczenia" 
w przypadku zaawansowanych faz uzależnienia. Charakterystyczne jest 
podejmowanie przez uzależnionego decyzji ( np. o rezygnacji z zażywania) 
i niemożność realizacji tej decyzji. Ważna jest fachowa pomoc terapeutyczna oraz 
wsparcie rodziny i środowiska.  

W Polsce i na świecie coraz większą popularnością cieszą się metody oparte na 
wspólnotach dwunastokrokowych, np. Anonimowi Alkoholicy (AA), Anonimowi 
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Narkomani (NA),. Anonimowi Hazardziści (AH). Brak jest opracowań naukowych 
dotyczących skuteczności tego typu terapii ze względu na reguły panujące w tych 
grupach. Jednakże istnienie (od dziesiątek lat w przypadku niektórych z nich) 
samofinansowanie oraz ciągły nieliniowy wzrost ilości grup daje podstawę sądzić, iż 
metody tam stosowane mają pewną skuteczność na podstawie informacji 
o utrzymywaniu abstynencji od samych uzależnionych. 

W niniejszym informatorze przedstawiono radomskie placówki, organizacje 
i instytucje zajmujące się pomocą osobom z problemami nałogów czy uzależnień oraz 
ich rodzinom. 

 

 

 PRAWO WOBEC PROBLEMÓW UZALE ŻNIEŃ 
 

 

 PRAWO: 
Problematyka uzależnień jest przedmiotem m.in. następujących 
uregulowań prawnych: 
- ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 
- ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii; 
- ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 
tytoniowych. 
 
 

USTAWA 
z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(tekst ujednolicony) 

 
Uznając życie obywateli w trzeźwości za niezbędny warunek moralnego 
i materialnego dobra Narodu, stanowi się, co następuje: 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
Art. 1. 1. Organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są 
obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia 
napojów alkoholowych oraz 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 
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powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania 
działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy. 
2. Organy, o których mowa w ust. 1, popierają także tworzenie i rozwój organizacji 
społecznych, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, oddziaływanie na 
osoby nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom, jak również 
zapewniają warunki sprzyjające działaniom tych organizacji. 
3. Organy, o których mowa w ust. 1, współdziałają również z Kościołem Katolickim 
i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi w zakresie wychowania 
w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. 
 
Art. 2. 1. Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się przez 
odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności: 

1) tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie 
motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu; 
2) działalność wychowawczą i informacyjną; 
3) ustalanie odpowiedniego poziomu i właściwej struktury produkcji napojów 
alkoholowych przeznaczanych do spożycia w kraju; 
4) ograniczanie dostępności alkoholu; 
5) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu; 
6) zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich 
usuwanie; 
7) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 
8) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie centrów integracji 
społecznej. 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się w założeniach polityki społeczno-
gospodarczej w postaci Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, zatwierdzanego przez Radę Ministrów. 
 
Art. 21. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
1) najbliższa okolica punktu sprzedaży napojów alkoholowych - obszar mierzony od 
granicy obiektu, zamknięty trwałą przeszkodą o charakterze faktycznym, taką jak 
krawędź jezdni, zabudowa, która ze względu na swój charakter uniemożliwia dostęp 
oraz kontakt wzrokowy i głosowy, mur bez przejść oraz ciek wodny bez bliskich 
przepraw; 
2) promocja napojów alkoholowych - publiczną degustację napojów alkoholowych, 
rozdawanie rekwizytów związanych z napojami alkoholowymi, organizowanie 
premiowanej sprzedaży napojów alkoholowych, a także inne formy publicznego 
zachęcania do nabywania napojów alkoholowych; 
3) reklama napojów alkoholowych - publiczne rozpowszechnianie znaków 
towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, 
a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje 
alkoholowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, 
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 napojami alkoholowymi; 
4) sponsorowanie - bezpośrednie lub pośrednie finansowanie lub współfinansowanie 
działalności osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych 
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nieposiadających osobowości prawnej, dla upowszechniania, utrwalania lub 
podniesienia renomy nazwy, producenta lub dystrybutora, znaku towarowego lub 
innego oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorcę, jego działalność, towar lub 
usługę, w zamian za informowanie o sponsorowaniu; 
5) informowanie o sponsorowaniu - prezentowanie informacji zawierającej nazwę 
sponsora lub jego znak towarowy w związku ze sponsorowaniem; 
6) wydzielone stoisko - oddzielone od pozostałej powierzchni punktu sprzedaży, ciąg 
handlowy lub lada 
7) obrót hurtowy napojami alkoholowymi - zakup napojów alkoholowych w celu 
dalszej ich odsprzedaży przedsiębiorcom posiadającym właściwe zezwolenia; 
8) wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, 
z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 
9) sklep branżowy ze sprzedażą napojów alkoholowych - placówka, w której roczna 
wartość sprzedaży napojów alkoholowych stanowi nie mniej niż 70 % wartości 
sprzedaży ogółu towarów w tym punkcie; 
10) reintegracja - reintegrację zawodową i społeczną w rozumieniu przepisów 
o zatrudnieniu socjalnym. 
(…) i dalej  
 
Art. 41. 1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu 
należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują: 
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu; 
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 
(…) 
5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 
6) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych 
w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 
publicznego; 
7) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 
integracji społecznej. 
 
2. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, jest prowadzona w postaci gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część 
strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę 
gminy. Program jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa 
w przepisach o pomocy społecznej, lub inną jednostkę wskazaną w programie. W celu 
realizacji programu wójt (burmistrz, prezydent miasta) może powołać pełnomocnika. 
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3. Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powołują gminne komisje 
rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności inicjujące działania 
w zakresie określonym w ust. 1 oraz podejmujące czynności zmierzające do 
orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku 
poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. 
4. W skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby 
przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
(…) i dalej: 
 
Art. 9. 1. Obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18 % 
alkoholu może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez 
ministra właściwego do spraw gospodarki. 
2. Obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu może 
być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka 
województwa. 
(…) i dalej: 
 
Art. 14. 1. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych: 
1) na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, 
opiekuńczych i domów studenckich; 
2) na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników; 
3) w miejscach i czasie masowych zgromadzeń; 
4) w środkach i obiektach komunikacji publicznej; 
5) w środkach i obiektach komunikacji publicznej, z wyjątkiem wagonów 
restauracyjnych i bufetów w pociągach, w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie 
i spożywanie napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa; 
6) w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak 
również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek 
wojskowych. 
2. (uchylony). 
2a. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, 
z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży 
tych napojów. 
3. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 
18 % alkoholu w ośrodkach szkoleniowych. 
4. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów zawierających więcej niż 18 % 
alkoholu w domach wypoczynkowych. 
5. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4,5 % 
alkoholu może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu tylko za 
zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych. 
6. W innych niewymienionych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach 
gminy, ze względu na ich charakter, rada gminy może wprowadzić czasowy lub stały 
zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych. 
(…) i dalej: 
 
Art. 15. 1. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: 
1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości; 
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2) osobom do lat 18; 
3) na kredyt lub pod zastaw. 
2. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający 
napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego 
wiek nabywcy. 
 
Art. 16. 1. Zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych na teren zakładów pracy, 
obiektów wymienionych w art. 14 ust. 1 pkt 6, jak również stadionów i innych 
obiektów, w których odbywają się masowe imprezy sportowe i rozrywkowe, a także 
obiektów lub miejsc objętych zakazem wnoszenia napojów alkoholowych. 
2. Osoby posiadające przy sobie napoje alkoholowe mają obowiązek przekazania ich 
do depozytu pod rygorem niewpuszczenia bądź usunięcia z terenu obiektów lub 
miejsc, o których mowa w ust. 1. 
(…) i dalej: 
 
Art. 18. 1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia 
wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na 
lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej "organem zezwalającym". 
(…) 

 
Rozdział 2 

Postępowanie w stosunku do osób nadużywających alkoholu 
 
Art. 21. 1. Leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu prowadzą podmioty 
lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju świadczenia stacjonarne 
i całodobowe oraz ambulatoryjne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej. 
2. Poddanie się leczeniu odwykowemu jest dobrowolne. Wyjątki od tej zasady określa 
ustawa. 
3. Od osób uzależnionych od alkoholu nie pobiera się opłat za świadczenia w zakresie 
leczenia odwykowego udzielane przez podmioty określone w ust. 1. 
 
Art. 22. 1. Zarząd województwa organizuje na obszarze województwa podmioty 
lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe 
świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia odwykowego oraz wojewódzki ośrodek 
terapii uzależnienia i współuzależnienia. 
1a. Starosta organizuje na obszarze powiatu inne niż wymienione w ust. 1 zakłady 
lecznictwa odwykowego. 
2. Minister właściwy do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia: 
1) organizację, kwalifikacje personelu, zasady funkcjonowania i rodzaje zakładów 
lecznictwa odwykowego, a także innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu 
opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz zasady współdziałania w tym zakresie  
z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi; 
2) warunki, jakie powinny spełniać zakłady lecznicze dla osób uzależnionych od 
alkoholu prowadzone poza publicznymi zakładami opieki zdrowotnej; 
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3) regulaminy stacjonarnych zakładów lecznictwa odwykowego oraz domów pomocy 
społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu, w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw sprawiedliwości. 
2. Starosta organizuje na obszarze powiatu inne niż wymienione w ust. 1 podmioty 
lecznicze udzielające świadczenia w zakresie leczenia odwykowego. 
3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, organizację, 
kwalifikacje personelu, sposób funkcjonowania i rodzaje podmiotów leczniczych 
wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne 
w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposób współdziałania 
w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi, kierując się 
potrzebą zapewnienia osobom uzależnionym od alkoholu leczenia odwykowego, 
a członkom ich rodzin, w tym dzieciom, świadczeń określonych w art. 23 ust. 1 i 2. 
 
Art. 23. 1. Członkowie rodziny osoby uzależnionej od alkoholu, dotknięci 
następstwami nadużywania alkoholu przez osobę uzależnioną, uzyskują 
w podmiotach określonych w art. 22 ust. 1 świadczenia zdrowotne w zakresie terapii 
i rehabilitacji współuzależnienia oraz profilaktyki. Za świadczenia te od wymienionych 
osób nie pobiera się opłat. 
2. Dzieci osób uzależnionych od alkoholu, dotknięte następstwami nadużywania 
alkoholu przez rodziców, uzyskują bezpłatnie pomoc psychologiczną 
i socjoterapeutyczną w podmiotach określonych w art. 22 ust. 1 i poradniach 
specjalistycznych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. 
3. Pomoc niesiona dzieciom przez osoby lub instytucje może być udzielona wbrew 
woli rodziców lub opiekunów będących w stanie nietrzeźwym. 
 
Art. 24. 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 na badanie przez biegłego w celu 
wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu 
leczniczego. 
 
Art. 25. Na badanie, o którym mowa w art. 24, kieruje gminna komisja rozwiązywania 
problemów alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, 
której postępowanie dotyczy, na jej wniosek lub z własnej inicjatywy. 
 
Art. 26. 1. Osoby, o których mowa w art. 24, jeżeli uzależnione są od alkoholu, 
zobowiązać można do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym 
zakładzie lecznictwa odwykowego. 
2. O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 
odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu 
osoby, której postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym. 
3. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych lub prokuratora. Do wniosku dołącza się zebraną 
dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało 
przeprowadzone. 
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Art. 27. 1. W razie gdy w stosunku do osoby, której postępowanie dotyczy, brak jest 
opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, sąd zarządza poddanie tej 
osoby odpowiednim badaniom. 
2. Sąd może, jeżeli na podstawie opinii biegłego uzna to za niezbędne, zarządzić 
oddanie badanej osoby pod obserwację w zakładzie leczniczym na czas nie dłuższy niż 
2 tygodnie. W wyjątkowych wypadkach, na wniosek zakładu, sąd może termin ten 
przedłużyć do 6 tygodni. 
3. Przed wydaniem postanowienia sąd wysłuchuje osobę, której postępowanie 
dotyczy. 
4. Na postanowienie zarządzające oddanie pod obserwację do zakładu przysługuje 
zażalenie. 
 
Art. 28. 1. W razie zarządzenia przez sąd badania przez biegłego lub oddania pod 
obserwację w zakładzie leczniczym osoba, której postępowanie dotyczy, obowiązana 
jest poddać się badaniom psychologicznym i psychiatrycznym oraz zabiegom 
niezbędnym do wykonania podstawowych badań laboratoryjnych pod warunkiem, że 
dokonywane są przez uprawnionych do tego pracowników służby zdrowia 
z zachowaniem wskazań wiedzy lekarskiej i nie zagrażają zdrowiu tej osoby. 
(…) i dalej: 
 
Art. 31. 1. Orzekając o obowiązku poddania się leczeniu sąd może ustanowić na czas 
trwania tego obowiązku nadzór kuratora. 
2. Osoba, wobec której ustanowiony został nadzór, ma obowiązek stawiania się na 
wezwanie sądu lub kuratora i wykonywania ich poleceń, dotyczących takiego 
postępowania w okresie nadzoru, które może się przyczynić do skrócenia czasu 
trwania obowiązku poddania się leczeniu. 
(…) 
 
Art. 32. 1. Sąd wzywa osobę, w stosunku do której orzeczony został prawomocnie 
obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, do stawienia się dobrowolnie 
w oznaczonym dniu we wskazanym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu 
poddania się leczeniu, z zagrożeniem zastosowania przymusu w wypadku uchylania 
się od wykonania tego obowiązku. 
2. Osoba, w stosunku do której orzeczony został obowiązek poddania się leczeniu 
odwykowemu, związanemu z pobytem w stacjonarnym zakładzie lecznictwa 
odwykowego, nie może opuszczać terenu tego zakładu bez zezwolenia kierownika 
zakładu. 
3. Sąd zarządza przymusowe doprowadzenie do zakładu leczniczego osoby 
uchylającej się od wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2, przez organ 
Policji. 
4. Jeżeli zarządzenie przymusowego doprowadzenia dotyczy żołnierza, wykonuje je 
Żandarmeria Wojskowa lub wojskowy organ porządkowy. 
 
Art. 321.Podmioty lecznicze, o których mowa w art. 21 ust. 1, przyjmują na leczenie 
poza kolejnością osoby zobowiązane do leczenia odwykowego na podstawie art. 26, 
do wykorzystania limitu miejsc stanowiących  20% ogółu miejsc przeznaczonych do 
leczenia odwykowego w  podmiocie leczniczym. 
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(…) 
 
Art. 34. 1. Obowiązek poddania się leczeniu trwa tak długo, jak tego wymaga cel 
leczenia, nie dłużej jednak niż 2 lata od chwili uprawomocnienia się postanowienia. 
2. W czasie trwania obowiązku poddania się leczeniu sąd może na wniosek kuratora, 
po zasięgnięciu opinii zakładu leczącego, bądź na wniosek zakładu leczącego zmieniać 
postanowienia w zakresie rodzaju zakładu leczenia odwykowego. 
3. W czasie trwania obowiązku poddania się leczeniu stacjonarny zakład leczący może 
ze względów leczniczych skierować osobę zobowiązaną do innego zakładu w celu 
kontynuowania leczenia odwykowego, powiadamiając o tym sąd. 
4. O ustaniu obowiązku poddania się leczeniu przed upływem okresu wskazanego 
w ust. 1 decyduje sąd na wniosek osoby zobowiązanej, zakładu leczącego, kuratora, 
prokuratora lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii zakładu, w którym osoba leczona 
przebywa. 
5. W wypadku ustania obowiązku poddania się leczeniu ponowne zastosowanie tego 
obowiązku wobec tej samej osoby nie może nastąpić przed upływem 3 miesięcy od 
jego ustania. 
 
Art. 35. 1. Sąd, który nałożył na osobę uzależnioną od alkoholu obowiązek poddania 
się leczeniu odwykowemu, jeśli uzna, że na skutek takiego uzależnienia zachodzi 
potrzeba całkowitego ubezwłasnowolnienia tej osoby - zawiadamia o tym właściwego 
prokuratora. 
2. W razie orzeczenia ubezwłasnowolnienia sąd opiekuńczy, określając sposób 
wykonywania opieki, orzeka o umieszczeniu tej osoby w domu pomocy społecznej dla 
osób uzależnionych od alkoholu, chyba że zachodzi możliwość objęcia tej osoby inną 
stałą opieką. 
3. Do obowiązków opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej stosuje się odpowiednio 
również przepisy dotyczące obowiązków kuratora, o którym mowa w art. 31. 
 
Art. 36. 1. Do stacjonarnego zakładu leczniczego i domu pomocy społecznej ma 
prawo wstępu o każdej porze sędzia w celu kontroli legalności skierowania 
i przebywania w takim zakładzie lub domu osób, na które został nałożony obowiązek 
poddania się leczeniu odwykowemu, oraz warunków, w jakich osoby te przebywają. 
2. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb sprawowania 
kontroli, o której mowa w ust. 1, określając szczegółowy zakres zagadnień 
podlegających kontroli, formy wykonywania kontroli, sposób dokumentowania jej 
przebiegu i wyników oraz postępowanie pokontrolne, w tym tryb przekazywania 
rezultatów kontroli zainteresowanym podmiotom, a zwłaszcza kontrolowanym 
jednostkom organizacyjnym i ich jednostkom nadrzędnym. 
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszają w tym zakresie ustawowych uprawnień 
prokuratora. 
 
Art. 37. 1. Osoby umieszczone w zakładach poprawczych i schroniskach dla 
nieletnich, uzależnione od alkoholu, mają obowiązek poddania się zarządzonemu 
leczeniu odwykowemu. 
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2. Leczenie odwykowe zarządza administracja zakładu lub schroniska w stosunku do 
małoletniego za zgodą przedstawiciela ustawowego, a w razie jej braku, jak również 
w stosunku do osoby pełnoletniej - za zezwoleniem sądu wykonującego orzeczenie, 
wydanym po zasięgnięciu opinii biegłego. 
(…) 
Art. 40. 1. Osoby w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do 
zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się 
w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub 
zdrowiu innych osób, mogą zostać doprowadzone do izby wytrzeźwień, podmiotu 
leczniczego lub innej właściwej placówki utworzonej lub wskazanej przez jednostkę 
samorządu terytorialnego albo do miejsca zamieszkania lub pobytu. 
2. W razie braku izby wytrzeźwień osoby takie mogą być doprowadzone do jednostki 
Policji. 
3. Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub jednostki Policji pozostają tam aż do 
wytrzeźwienia, nie dłużej niż 24 godziny. Osoby do lat 18 umieszcza się w odrębnych 
pomieszczeniach, oddzielnie od osób dorosłych. 
3a. Osobie doprowadzonej do izby wytrzeźwień, jednostki Policji, podmiotu 
leczniczego lub innej właściwej placówki utworzonej lub wskazanej przez jednostkę 
samorządu terytorialnego w warunkach, o których mowa w ust. 1, przysługuje 
zażalenie do sądu. W zażaleniu osoba doprowadzona lub zatrzymana może domagać 
się zbadania zasadności i legalności doprowadzenia, jak również decyzji o zatrzymaniu 
oraz prawidłowości ich wykonania. 
3b. Zażalenie przekazuje się niezwłocznie sądowi rejonowemu miejsca 
doprowadzenia lub zatrzymania. Do rozpoznania zażalenia stosuje się przepisy 
Kodeksu postępowania karnego. Skarżący ma prawo wziąć udział w posiedzeniu sądu. 
3c. W przypadku stwierdzenia bezzasadności lub nielegalności doprowadzenia lub 
zatrzymania albo poważnych nieprawidłowości związanych z ich wykonywaniem sąd 
rejonowy zawiadamia o tym prokuratora i organy przełożone nad organami, które 
dokonały doprowadzenia bądź zatrzymania. 
4. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, jest żołnierzem, przekazuje się ją Żandarmerii 
Wojskowej lub wojskowemu organowi porządkowemu. 
5. O wypadkach uzasadniających wszczęcie postępowania o zastosowaniu obowiązku 
poddania się leczeniu odwykowemu zawiadamia się niezwłocznie właściwą gminną 
komisję rozwiązywania problemów alkoholowych. 
6. O umieszczeniu w izbie wytrzeźwień zawiadamia się niezwłocznie: 
1) w przypadku małoletnich - ich rodziców lub opiekunów oraz sąd opiekuńczy; 
2) w przypadku innych osób - na ich żądanie, wskazane przez nie osoby. 
(...) 

 
Rozdział 3 

Przepisy karne 
 
Art. 43. 1. Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to 
zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, 
podlega grzywnie. 
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2. Tej samej karze podlega kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, 
który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w tym 
zakładzie przestępstwa określonego w ust. 1. 
3. W razie popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 albo 2 można orzec 
przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy, można 
także orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży 
lub podawaniu napojów alkoholowych. 
4. Orzekanie w sprawach o przestępstwa określone w ust. 1 i 2 następuje na 
podstawie przepisów o postępowaniu karnym. 
 
Art. 431. 1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 
ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej 
sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę 
w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny. 
2. Usiłowanie wykroczenia określonego w ust. 1 jest karalne. 
3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec przepadek 
napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy. 
 
Art. 44. Kto wbrew szczególnemu obowiązkowi nadzoru dopuszcza do sprzedawania, 
podawania lub spożywania napojów alkoholowych na terenie zakładu pracy, jak 
również powziąwszy wiadomość o sprzedawaniu, podawaniu lub spożywaniu na 
terenie zakładu pracy takich napojów nie podejmie prawem przewidzianego 
postępowania, podlega karze grzywny. 
 
Art. 45. Kto wbrew postanowieniom zawartym w art. 13 ust. 1 i 2: 
1) dostarcza napoje alkoholowe do miejsc sprzedaży lub 
2) nie uwidacznia informacji o szkodliwości spożywania alkoholu, 

podlega karze grzywny. 
 
Art. 451. Orzekanie w sprawach o czyny wymienione w art. 431-45 następuje na 
podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. 
 
Art. 452. 1. Kto wbrew postanowieniom zawartym w art. 131 prowadzi reklamę lub 
promocję napojów alkoholowych lub informuje o sponsorowaniu imprezy masowej, 
z zastrzeżeniem art. 131 ust. 5 i 6, podlega grzywnie od 10.000 do 500.000 złotych. 
2. Orzekanie w sprawach o czyn wymieniony w ust. 1 następuje na podstawie 
przepisów o postępowaniu karnym. 
3. Jeżeli czyn określony w ust. 1 został popełniony w zakresie działalności 
przedsiębiorcy, za sprawcę czynu zabronionego uznaje się osobę odpowiedzialną za 
zlecenie lub prowadzenie reklamy napojów alkoholowych. 
 
Art. 453. 1. Kto bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom prowadzi 
obrót hurtowy napojami alkoholowymi, 
podlega grzywnie od 10.000 do 500.000 złotych. 
1a. W razie popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 można orzec przepadek 
napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy, można także orzec 
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zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na hurtowym obrocie 
napojami alkoholowymi. 
2. W wypadkach mniejszej wagi sprawca czynu określonego w ust. 1 podlega karze 
grzywny do 5.000 zł. 
3. Orzekanie w sprawach o czyn wymieniony w ust. 1 następuje na podstawie 
przepisów o postępowaniu karnym. 
4. Jeżeli czyn określony w ust. 1 został popełniony w zakresie działalności 
przedsiębiorcy, za sprawcę czynu zabronionego uznaje się osobę odpowiedzialną za 
wprowadzenie napojów alkoholowych do obrotu hurtowego. 
 
Art. 46. 1. Napojem alkoholowym w rozumieniu niniejszej ustawy jest produkt 
przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego 
w stężeniu przekraczającym 0,5 % objętościowych alkoholu. 
2. Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub 
prowadzi do: 
1) stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu albo 
2) obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. 
3. Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub 
prowadzi do: 
1) stężenia we krwi powyżej 0,5 ‰ alkoholu albo 
2) obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. 
 
Art. 47. 1. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że przestępstwo lub wykroczenie zostało 
popełnione po spożyciu alkoholu, osoba podejrzana może być poddana badaniu 
koniecznemu do ustalenia zawartości alkoholu w organizmie, w szczególności 
zabiegowi pobrania krwi. Zabiegu pobrania krwi dokonuje fachowy pracownik służby 
zdrowia. 
2. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, 
ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw 
pracy, w drodze rozporządzenia, określa warunki i sposób dokonywania badań, 
o których mowa w ust. 1 i w art. 17 ust. 3. 
 
 
 

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii 
z dnia 29 lipca 2005 r. 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art. 1. Ustawa określa: 

1) zasady i tryb postępowania w zakresie przeciwdziałania narkomanii; 

2) zadania i uprawnienia organów administracji rządowej i jednostek samorządu 
terytorialnego oraz innych podmiotów w zakresie przeciwdziałania naruszeniom 
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prawa dotyczącego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania 
substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii;  

3) organy właściwe do wykonania: 

a) rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 273/2004 z dnia 
11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych (Dz. Urz. WE L 047 
z 18.02.2004), zwanego dalej „rozporządzeniem 273/2004”, 

b) rozporządzenia (WE) Rady nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określającego 
zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą 
a państwami trzecimi (Dz. Urz. WE L 22 z 26.01.2005, str. 1; Dz. Urz. WE Polskie 
wydanie specjalne z 2005 r., t. 48, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 
111/2005”; 

4) kary za nieprzestrzeganie przepisów ustawy i rozporządzeń wymienionych w pkt 3. 

Art. 2. 1. Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie 
polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, 
a w szczególności: 
1) działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą; 
2) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych; 
3) ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych; 
4) nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii; 
5) zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu 
i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii; 
6) nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może 
prowadzić do narkomanii. 
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, są finansowane ze środków własnych 
podmiotów wykonujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, środków 
przeznaczonych na realizację programów zdrowotnych finansowanych z części 
budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, oraz 
środków Narodowego Funduszu Zdrowia. 

3. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 4–6, są finansowane z budżetu państwa 
z części pozostających w dyspozycji właściwych ministrów.  

Art. 3. Przepisy ustawy stosuje się do: 

1) produktów leczniczych, które są środkami odurzającymi, substancjami 
psychotropowymi lub prekursorami, w zakresie nieuregulowanym w ustawie z dnia 
6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. 
zm.); 
2)substancji chemicznych i ich mieszanin, które są prekursorami, w zakresie 
nieuregulowanym w przepisach o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. 
(…) i dalej 
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Art. 4. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) grzyby halucynogenne – grzyby zawierające substancje psychotropowe; 
2) importer – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości 
prawnej, która dokonuje przywozu i składa zgłoszenie celne lub w imieniu której 
składane jest zgłoszenie celne; 
3)jednostki naukowe – jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz 
z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092); 
4) konopie – rośliny z rodzaju konopie (Cannabis L.); 
5)konopie włókniste – rośliny z gatunku konopie siewne (Cannabis sativa L.), 
w których suma zawartości delta-9-tetra-hydrokannabinolu oraz kwasu 
tetrahydrokannabinolowego (kwasu delta-9-THC-2-karboksylowego) w kwiatowych 
lub owocujących wierzchołkach roślin, z których nie usunięto żywicy, nie przekracza 
0,20% w przeliczeniu na suchą masę; 
6) leczenie – leczenie zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych 
używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych; 
7) ) leczenie substytucyjne – stosowanie, w ramach programu leczenia uzależnienia, 
produktów leczniczych lub środków odurzających o działaniu agonistycznym na 
receptor opioidowy; 
8) mak – roślinę z gatunku mak lekarski (Papaver somniferum L.), zwaną również 
makiem ogrodowym albo uprawnym; 
9) mak niskomorfinowy – roślinę z gatunku mak lekarski należącą do odmiany, w której 
zawartość morfiny w torebce (makówce) bez nasion, wraz z przylegającą do niej 
łodygą o długości do 7 cm, wynosi poniżej 0,06% w przeliczeniu na zasadę morfiny 
i na suchą masę wymienionych części rośliny; 
10) mleczko makowe – sok mleczny torebki (makówki) maku; 
11) narkomania – stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne 
środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, 
w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie od nich; 
12) ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych – działania ukierunkowane na 
zmniejszenie problemów zdrowotnych i społecznych wynikających z używania 
w celach innych niż medyczne środków odurzających lub substancji psychotropowych 
albo środków zastępczych; 
13) opium – stężały sok mleczny torebki (makówki) maku; 
14) osoba zagrożona uzależnieniem – osobę, u której zespół zjawisk psychicznych 
i oddziaływań środowiskowych stwarza duże prawdopodobieństwo powstania 
uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych, albo osobę 
sporadycznie używającą środków odurzających, substancji psychotropowych lub 
środków zastępczych; 
15) osoba uzależniona – osobę, która w wyniku używania środków odurzających, 
substancji psychotropowych lub środków zastępczych albo używania ich w celach 
medycznych znajduje się w stanie uzależnienia od tych środków lub substancji; 
16) prekursor – prekursor narkotykowy będący substancją sklasyfikowaną, o której 
mowa w art. 2 pkt a rozporządzenia 273/2004, którego kategorię określa załącznik 
nr 1 do tego rozporządzenia; 
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17) preparat – produkt leczniczy zawierający co najmniej jeden środek odurzający lub 
substancję psychotropową albo ich prekursory; 
18) producent – przedsiębiorcę wytwarzającego, przetwarzającego lub 
przerabiającego środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory; 
19) przetwarzanie – czynności prowadzące do przemiany środków odurzających, 
substancji psychotropowych lub prekursorów na inne środki odurzające, substancje 
psychotropowe lub prekursory albo na substancje niebędące środkami odurzającymi, 
substancjami psychotropowymi lub prekursorami; 
20) przerób – otrzymywanie mieszanin środków odurzających, substancji 
psychotropowych lub prekursorów oraz nadawanie tym środkom lub substancjom 
postaci stosowanej w lecznictwie; 
20a) przewóz – każde przemieszczenie środków odurzających, substancji 
psychotropowych lub słomy makowej między dwoma państwami przez terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, które zaczyna się i kończy poza tym terytorium; 
21) przywóz – każde wprowadzenie na obszar celny Wspólnoty Europejskiej środków 
odurzających lub substancji psychotropowych; 
22) rehabilitacja – proces, w którym osoba z zaburzeniami psychicznymi 
spowodowanymi przez przyjmowanie środków odurzających lub substancji 
psychotropowych osiąga optymalny stan zdrowia, funkcjonowania psychicznego 
i społecznego; 
23) reintegracja – efekt działań określonych w art. 14–16 i art. 18ustawy z dnia 
13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 
i Nr 205, poz. 1211); 
24) słoma makowa – torebkę (makówkę) maku bez nasion, wraz z łodygą, lub 
poszczególne ich części; 
25) substancja psychotropowa – każdą substancję pochodzenia naturalnego lub 
syntetycznego, działającą na ośrodkowy układ nerwowy, określoną w wykazie 
substancji psychotropowych stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy; 
26) środek odurzający – każdą substancję pochodzenia naturalnego lub syntetycznego 
działającą na ośrodkowy układ nerwowy, określoną w wykazie środków odurzających 
stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy; 
27) środek zastępczy – substancję pochodzenia naturalnego lub syntetycznego 
w każdym stanie fizycznym lub produkt, roślinę, grzyba lub ich część, zawierające taką 
substancję, używane zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej lub 
w takich samych celach jak środek odurzający lub substancja psychotropowa, których 
wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane na podstawie przepisów 
odrębnych; do środków zastępczych nie stosuje się przepisów o ogólnym 
bezpieczeństwie produktów; 
28) uprawa maku lub konopi – każdą uprawę maku lub konopi bez względu na 
powierzchnię; 
29) uzależnienie od środków odurzających lub substancji psychotropowych – zespół 
zjawisk psychicznych lub somatycznych wynikających z działania środków 
odurzających lub substancji psychotropowych na organizm ludzki, charakteryzujący 
się zmianą zachowania lub innymi reakcjami psychofizycznymi i koniecznością 
używania stale lub okresowo tych środków lub substancji w celu doznania ich wpływu 
na psychikę lub dla uniknięcia następstw wywołanych ich brakiem; 
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30) używanie szkodliwe – używanie substancji psychoaktywnej powodujące szkody 
somatyczne lub psychiczne, włączając upośledzenie sądzenia lub dysfunkcyjne 
zachowanie, które może prowadzić do niesprawności lub mieć niepożądane 
następstwa dla związków z innymi ludźmi; 
31) używanie środka odurzającego, substancji psychotropowej lub środka 
zastępczego – wprowadzanie do organizmu człowieka środka odurzającego, substancji 
psychotropowej lub środka zastępczego, niezależnie od drogi podania; 
32) wewnątrzwspólnotowa dostawa – przemieszczenie środków odurzających lub 
substancji psychotropowych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 
33) wewnątrzwspólnotowe nabycie – przemieszczenie środków odurzających lub 
substancji psychotropowych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
34) wprowadzanie do obrotu – udostępnienie osobom trzecim, odpłatnie lub 
nieodpłatnie, środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów lub 
środków zastępczych; 
35) wytwarzanie – czynności, za pomocą których mogą być otrzymywane środki 
odurzające, substancje psychotropowe, prekursory albo środki zastępcze, ich 
oczyszczanie, ekstrakcję surowców i półproduktów oraz otrzymywanie soli tych 
środków lub substancji; 
36) wywóz – każde wyprowadzenie poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej 
środków odurzających lub substancji psychotropowych; 
37) ziele konopi – kwiatowe lub owocujące wierzchołki konopi, z których nie usunięto 
żywicy, a w przypadku roślin w stadium przed zawiązaniem wiechy – liście i łodygi 
konopi; 
38) żywica konopi – żywicę i inne produkty konopi zawierające delta-9-
tetrahydrokannabinol lub inne aktywne biologicznie kannabinole. 
(…) 
 

Rozdział  2 
Podmioty realizujące zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii 

Art. 5. 1. Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizują organy 
administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie określonym 
w ustawie. 

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii są realizowane, w zakresie 
określonym w ustawie, także przez: 

1) przedszkola, szkoły i inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 
3–5 i 7–9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ); 
2) szkoły wyższe; 
3) zakłady opieki zdrowotnej i inne podmioty działające w ochronie zdrowia; 
4) jednostki Wojska Polskiego, Policji i Straży Granicznej; 
5) organy celne; 
6) jednostki organizacyjne Służby Więziennej oraz zakłady poprawcze 
i schroniska dla nieletnich; 
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7) ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie i regionalne 
ośrodki polityki społecznej; 
8) środki masowego przekazu. 

 
3. W realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1, mogą uczestniczyć organizacje 
pozarządowe i inne podmioty, których działalność statutowa obejmuje zadania 
należące do sfery zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomocy 
społecznej, działalności charytatywnej, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury 
fizycznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego lub przeciwdziałania patologiom 
społecznym, promocji i organizacji wolontariatu, po przeprowadzeniu konkursu, 
o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), 
a także samorządy zawodów medycznych, rodziny osób uzależnionych, oraz grupy 
samopomocy osób uzależnionych i ich rodzin. 

Art. 6. 1. Działalność w zakresie przeciwdziałania narkomanii prowadzi Krajowe Biuro 
do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, zwane dalej „Biurem”. 
2. Biuro jest jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. 
(…) 

Art. 10. 1. Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, 
obejmujących: 
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem; 
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 
psychospołecznej i prawnej; 
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla 
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, 
a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 
programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 
4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; 
5) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych 
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 
 
2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, 
opracowuje projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zwanego dalej 
„Gminnym Programem”, uwzględniając zadania określone w art. 2 ust. 1 pkt 1–3 oraz 
kierunki działań wynikające z Krajowego Programu. Gminny Program stanowi część 
gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

3. Gminny Program uchwala rada gminy. 

4. Gminny Program jest realizowany przez jednostkę wskazaną w tym programie. 
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5. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, wójt (burmistrz, prezydent miasta) 
może powołać pełnomocnika. 
(...) 

Rozdział 3 

Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza 

Art. 19. 1. Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza 
obejmuje: 
1) promocję zdrowia psychicznego; 
2) promocję zdrowego stylu życia; 
3) informowanie o szkodliwości środków i substancji, których używanie może 
prowadzić do narkomanii, oraz o narkomanii i jej skutkach; 
4) edukację psychologiczną i społeczną; 
5) edukację prawną; 
6) działania interwencyjne. 
 
2. Działalność, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności: 
1) wprowadzanie problematyki zapobiegania narkomanii do programów 
wychowawczych jednostek organizacyjnych systemu oświaty; 
2) wprowadzanie problematyki zapobiegania narkomanii do programów 
przygotowania zawodowego osób zajmujących się wychowaniem oraz profilaktyką 
w szkołach i innych placówkach systemu oświaty oraz w szkołach wyższych; 
3) wprowadzanie problematyki zapobiegania narkomanii do programów szkolenia 
żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz 
żołnierzy zawodowych; 
4) prowadzenie działalności zapobiegawczej, w szczególności w środowiskach 
zagrożonych uzależnieniem; 
5) wspieranie działań ogólnokrajowych i lokalnych organizacji, o których mowa 
w art. 5 ust. 3, oraz innych inicjatyw społecznych; 
6) uwzględnianie problematyki zapobiegania narkomanii w działalności publicznej 
radiofonii i telewizji oraz innych środków masowego przekazu; 
7) prowadzenie badań naukowych nad problematyką narkomanii. 
 
3. Szczegółowe zadania z zakresu działalności wychowawczej, edukacyjnej, 
informacyjnej i zapobiegawczej określa Krajowy Program. 

Art. 20. 1. Zabrania się reklamy i promocji substancji psychotropowych lub środków 
odurzających. 

2. Produkty lecznicze zawierające substancje psychotropowe lub środki odurzające 
mogą być reklamowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. 
— Prawo farmaceutyczne. 

3. Zabrania się reklamy i promocji środków spożywczych lub innych produktów przez 
sugerowanie, że: 
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1) posiadają one działanie takie jak substancje psychotropowe lub środki odurzające 
lub 

2) ich użycie, nawet niezgodne z przeznaczeniem, może powodować skutki takie jak 
skutki działania substancji psychotropowych lub środków odurzających. 
(…) 

2. Organy wymienione w ust. 1 są obowiązane prowadzić działalność wychowawczą, 
edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą polegającą na: 

1) promocji zdrowego stylu życia; 

2) wspieraniu działań ogólnokrajowych i lokalnych organizacji, o których mowa 
w art. 5 ust. 3, oraz innych inicjatyw społecznych. 

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, formy działalności 
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży 
zagrożonych uzależnieniem, mając na względzie dobro dzieci i młodzieży. 
(…) i dalej: 

Art. 24b. 1. Zakłady opieki zdrowotnej prowadzące leczenie lub rehabilitację osób 
uzależnionych są obowiązane do współpracy z Biurem, a w szczególności do 
gromadzenia i przekazywania Biuru informacji na temat osób zgłaszających się do 
leczenia z powodu używania środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera: 

1) identyfikator uniemożliwiający identyfikację osoby, o której mowa w ust. 1, 
składający się z 2 pierwszych liter imienia, 2 pierwszych liter nazwiska, daty 
urodzenia oraz zakodowanej informacji o płci pacjenta; 

2) charakterystykę sytuacji społeczno-demograficznej osoby, o której mowa w ust. 1, 
zawierającą dane dotyczące miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz obywatelstwa; 

3) wzór używania substancji, o której mowa w ust. 1, zawierający rodzaj i status 
używanego środka odurzającego lub substancji psychotropowej, częstotliwość ich 
używania oraz sposób ich przyjmowania; 

4) historię używania środków odurzających lub substancji psychotropowych, 
zawierającą wiek inicjacji używania poszczególnych substancji oraz wiek rozpoczęcia 
używania problemowego; 

5) informację o zachowaniach ryzykownych mogących przyczynić się do zakażenia 
HIV, HCV oraz status serologiczny HIV, HCV; 

6) historię leczenia, w tym informację o kontynuacji i zakończeniu leczenia; 
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7) rozpoznanie medyczne według aktualnie obowiązującej Międzynarodowej 
Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD; 

8) inne informacje wymagane przez protokół Europejskiego Centrum Monitorowania 
Narkotyków i Narkomanii niebędące danymi osobowymi, o których mowa w art. 27 
ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 
r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm. ). 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb 
współpracy zakładów opieki zdrowotnej prowadzących leczenie lub rehabilitację osób 
używających środków odurzających lub substancji psychotropowych z Biurem, 
a w szczególności sposób gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, 
o których mowa w ust. 1, tryb ich przekazywania oraz wzór indywidualnego 
kwestionariusza sprawozdawczego osoby zgłaszającej się do leczenia z powodu 
używania środków odurzających lub substancji psychotropowych, z uwzględnieniem 
konieczności ochrony prywatności osób, o których mowa w ust. 1. 

Rozdział 4 

Postępowanie z osobami uzależnionymi 

Art. 25. Podjęcie leczenia, rehabilitacji lub reintegracji osób uzależnionych jest 
dobrowolne, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

Art. 26. 1. Leczenie osoby uzależnionej prowadzi zakład opieki zdrowotnej lub lekarz 
wykonujący praktykę lekarską, w tym w ramach grupowej praktyki lekarskiej. 

2. Rehabilitację osoby uzależnionej mogą prowadzić: 
1) lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie psychiatrii; 
2) osoba posiadająca certyfikat specjalisty terapii uzależnień. 

3. W rehabilitacji osoby uzależnionej może uczestniczyć osoba posiadająca certyfikat 
instruktora terapii uzależnień. 

4. Reintegrację osób uzależnionych mogą prowadzić centra integracji społecznej, 
tworzone na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym, oraz podmioty 
wymienione w ust. 1 i 2 oraz w art. 5 ust. 3. 

5. Za świadczenia, o których mowa w ust. 1–4, udzielane osobie uzależnionej 
niezależnie od jej miejsca zamieszkania w kraju nie pobiera się od tej osoby opłat. 
(…) i dalej 

Art. 28. 1. Osoba uzależniona może być leczona przy zastosowaniu leczenia 
substytucyjnego. 

2. Leczenie substytucyjne może prowadzić zakład opieki zdrowotnej po uzyskaniu 
zezwolenia marszałka województwa 31) , wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii 
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dyrektora Biura odnośnie do spełniania wymagań określonych w przepisach wydanych 
na podstawie ust. 7. 

3. Zezwolenie na leczenie substytucyjne w zakładach opieki zdrowotnej dla osób 
pozbawionych wolności wydaje Dyrektor Generalny Służby Więziennej po zasięgnięciu 
opinii dyrektora Biura. 
(…) i dalej 
 
Art. 29. 1. W zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz jednostkach 
organizacyjnych Służby Więziennej prowadzi się leczenie, rehabilitację i reintegrację 
osób uzależnionych umieszczonych w tych zakładach. 
(…) i dalej: 

Art. 30. 1. Na wniosek przedstawiciela ustawowego, krewnych w linii prostej, 
rodzeństwa lub faktycznego opiekuna albo z urzędu sąd rodzinny może skierować 
niepełnoletnią osobę uzależnioną na przymusowe leczenie i rehabilitację. 

2. Czasu przymusowego leczenia i rehabilitacji nie określa się z góry, nie może on być 
jednak dłuższy niż 2 lata. 

3. Jeżeli osoba uzależniona ukończy 18 lat, przed zakończeniem przymusowego 
leczenia lub rehabilitacji, sąd rodzinny może je przedłużyć na czas niezbędny do 
osiągnięcia celu leczenia lub rehabilitacji, łącznie nie dłuższy jednak niż określony 
w ust. 2. 

4. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy się według przepisów 
o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

Rozdział 5 

Prekursory, środki odurzające, substancje psychotropowe i środki zastępcze 
 
Art. 31. 1. Środki odurzające dzieli się na grupy w zależności od stopnia ryzyka 
powstania uzależnienia w przypadku używania ich w celach innych niż medyczne oraz 
zakresu ich stosowania w celach medycznych. 
(…) i dalej: 
 
Art. 32. 1. Substancje psychotropowe dzieli się na grupy w zależności od stopnia 
ryzyka powstania uzależnienia w przypadku używania ich w celach innych niż 
medyczne oraz zakresu ich stosowania w celach medycznych. 
(…) i dalej: 

Art. 44b.  Zakazuje się wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych. 

Art. 44c. 1. W przypadku stwierdzenia wytwarzania lub wprowadzania do obrotu 
środka zastępczego lub produktu, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest on 
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środkiem zastępczym, właściwy państwowy inspektor sanitarny stosuje odpowiednio 
przepisy art. 27c ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263). 

2. Główny Inspektor Sanitarny informuje opinię publiczną o wydaniu decyzji, o której 
mowa w art. 27c ust. 1 ustawy wymienionej w ust. 1.  
(…) 

Rozdział 6a 

Kara pieniężna 

Art. 52a. 1. Kto wytwarza lub wprowadza do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej środek zastępczy, podlega karze pieniężnej w wysokości od 20 000 zł do 
1 000 000 zł. 

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza, w drodze decyzji, właściwy 
państwowy inspektor sanitarny. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej 
wykonalności. 

3. Ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, właściwy państwowy 
inspektor sanitarny uwzględnia w szczególności ilość wytworzonego lub 
wprowadzonego do obrotu środka zastępczego. 

4. Do kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, w zakresie nieuregulowanym 
w ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm. ), z tym że 
organowi, o którym mowa w ust. 2, przysługują uprawnienia organu podatkowego. 

5. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa. 

Rozdział 7 

Przepisy karne 

Art. 53. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, wytwarza, przetwarza albo przerabia środki 
odurzające lub substancje psychotropowe albo przetwarza słomę makową, podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3. 

2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków 
odurzających, substancji psychotropowych albo słomy makowej lub czyn ten został 
popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, sprawca podlega 
grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. 

Art. 54. 1. Kto wyrabia, posiada, przechowuje, zbywa lub nabywa przyrządy, jeżeli 
z okoliczności wynika, że służą one lub są przeznaczone do niedozwolonego 
wytwarzania, przetwarzania lub przerobu środków odurzających lub substancji 
psychotropowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2. 
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2. Tej samej karze podlega, kto: 

1) przystosowuje do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania, przerobu lub 
konsumpcji środków odurzających lub substancji psychotropowych naczynia 
i przyrządy, choćby były wytworzone w innym celu, albo 

2) wchodzi w porozumienie z inną osobą w celu popełnienia przestępstwa 
określonego w art. 53 ust. 2. 

Art. 55. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, dokonuje przywozu, wywozu, przewozu, 
wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków 
odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej, podlega grzywnie 
i karze pozbawienia wolności do lat 5. 

2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do roku. 

3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków 
odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej albo czyn ten został 
popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, sprawca podlega 
grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. 

Art. 56. 1. Kto, wbrew przepisom art. 33–35 i 37, wprowadza do obrotu środki 
odurzające, substancje psychotropowe lub słomę makową albo uczestniczy w takim 
obrocie, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do roku. 

3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków 
odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej, sprawca podlega 
grzywnie i karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

Art. 57. 1. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w art. 55 ust. 1 lub 
art. 56 ust. 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2. 

2. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w art. 55 ust. 3 lub art. 56 
ust. 3, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

Art. 58. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie środka odurzającego 
lub substancji psychotropowej, ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania do 
użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego lub 
substancji psychotropowej małoletniemu lub nakłania go do użycia takiego środka lub 
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substancji albo udziela ich w znacznych ilościach innej osobie, podlega karze 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

Art. 59. 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej 
osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia użycie albo 
nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności 
od roku do lat 10. 

2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego lub 
substancji psychotropowej małoletniemu, ułatwia użycie albo nakłania go do użycia 
takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy 
od lat 3. 

3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Art. 60. Kto, będąc właścicielem lub działającym w jego imieniu zarządcą albo 
kierownikiem zakładu gastronomicznego, lokalu rozrywkowego lub prowadząc inną 
działalność usługową, mając wiarygodną wiadomość o popełnieniu przestępstwa 
określonego w art. 56, 58 lub 59 na terenie tego zakładu lub lokalu, nie powiadamia 
o tym niezwłocznie organów ścigania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Art. 61. Kto, wbrew przepisom ustawy, rozporządzenia 273/2004 lub rozporządzenia 
111/2005, w celu niedozwolonego wytworzenia środka odurzającego lub substancji 
psychotropowej, wytwarza, przetwarza, przerabia, dokonuje przywozu, wywozu, 
wewnątrzwspólnotowego nabycia, wewnątrzwspólnotowej dostawy, przewozi przez 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium innego państwa, nabywa, posiada, 
przechowuje lub wprowadza do obrotu prekursory, podlega grzywnie i karze 
pozbawienia wolności do lat 5. 

Art. 62. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje 
psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków 
odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia 
wolności od roku do lat 10. 

3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do roku. 

Art. 62a.  Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3, są środki 
odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na 
własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem 
postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec 
sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także 
stopień jego społecznej szkodliwości. 
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Art. 63. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku 
niskomorfinowego, konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, lub krzew koki, podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3. 

2. Tej samej karze podlega, kto, wbrew przepisom ustawy, zbiera mleczko makowe, 
opium, słomę makową, liście koki, żywicę lub ziele konopi innych niż włókniste. 

3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest uprawa mogąca dostarczyć 
znacznej ilości słomy makowej, liści koki, żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste, 
sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

Art. 64. 1. Kto zabiera, w celu przywłaszczenia, środki odurzające, substancje 
psychotropowe, mleczko makowe lub słomę makową, podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

2.  Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków 
odurzających, substancji psychotropowych, mleczka makowego lub słomy makowej, 
sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

3. Tej samej karze podlega, kto kradnie z włamaniem środki odurzające, substancje 
psychotropowe, mleczko makowe lub słomę makową. 

4. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo karze pozbawienia wolności do roku. 

Art. 65. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak niskomorfinowy lub konopie 
włókniste, podlega karze grzywny. 

Art. 66. Kto, wbrew przepisom ustawy, rozporządzenia 273/2004 lub rozporządzenia 
111/2005, wytwarza, przetwarza, przerabia, stosuje, dokonuje przywozu, wywozu, 
wewnątrzwspólnotowego nabycia, wewnątrzwspólnotowej dostawy, przewozi przez 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium innego państwa, nabywa, posiada 
lub przechowuje prekursory, podlega karze grzywny. 

Art. 67. Kto, wbrew przepisom ustawy, rozporządzenia 273/2004 lub rozporządzenia 
111/2005, nie dopełnia obowiązku prowadzenia ewidencji wytwarzania, 
przetwarzania, przerobu środków odurzających, substancji psychotropowych lub 
prekursorów i obrotu nimi albo w inny sposób narusza przepisy określające zasady 
stosowania środków, substancji lub prekursorów i obrotu nimi, podlega karze 
grzywny. 

Art. 68. Kto prowadzi reklamę lub promocję wbrew zakazom określonym w art. 20 
ust. 1 lub 3, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do roku. 

Art. 69. 1. Orzekanie w sprawach o czyny określone w art. 65-67 następuje w trybie 
przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. 
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2. W razie ukarania za wykroczenie określone w art. 65 lub 66 orzeka się przepadek 
przedmiotów wykroczenia, a także przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub 
pośrednio z wykroczenia, nawet jeżeli nie były one własnością sprawcy. Sąd, 
orzekając przepadek przedmiotów, może zarządzić ich zniszczenie. Z czynności 
zniszczenia sporządza się protokół. 

Art. 70. 1. W razie skazania za przestępstwa określone w art. 53-61, 63 i 64 można 
orzec przepadek przedmiotu przestępstwa oraz przedmiotów i narzędzi, które służyły 
lub były przeznaczone do jego popełnienia, nawet jeżeli nie były własnością sprawcy. 
2. W razie skazania za przestępstwo określone w art. 62 oraz w razie umorzenia lub 
warunkowego umorzenia postępowania karnego orzeka się przepadek środka 
odurzającego lub substancji psychotropowej, nawet jeżeli nie był własnością sprawcy. 
Sąd, orzekając przepadek przedmiotów, może zarządzić ich zniszczenie. Z czynności 
zniszczenia sporządza się protokół. 
3. Przepadku nie orzeka się, jeżeli środek odurzający lub substancja psychotropowa są 
własnością osoby trzeciej, a sprawca uzyskał je w drodze przestępstwa lub 
wykroczenia albo wszedł w ich posiadanie w sposób rażąco naruszający obowiązki 
pracownicze albo warunki umowy łączącej go z właścicielem tych środków 
odurzających lub substancji psychotropowych. 
4. W razie skazania za przestępstwo określone w art. 53-63 sąd może orzec na cele 
zapobiegania i zwalczania narkomanii nawiązkę w wysokości do 50 000 zł. 
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do sprawcy przestępstwa określonego w art. 62 
ust. 1, jeżeli jest on osobą uzależnioną. 

Art. 70a. 1. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że sprawca jest osobą 
uzależnioną lub używającą szkodliwie substancji psychoaktywnej, sąd, 
a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, zarządza zebranie przez osoby, 
które na zasadach wskazanych w ustawie uzyskały certyfikat specjalisty terapii 
uzależnień, informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, 
substancji psychotropowych lub środków zastępczych. 
(…) i dalej:  

Art. 71. 1. W razie skazania osoby uzależnionej za przestępstwo pozostające 
w związku z używaniem środka odurzającego lub substancji psychotropowej na karę 
pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono, sąd zobowiązuje 
skazanego do poddania się leczeniu lub rehabilitacji w podmiocie leczniczym 
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej i oddaje go pod dozór wyznaczonej 
osoby, instytucji lub stowarzyszenia. 

2. Sąd może zarządzić wykonanie  zawieszonej kary pozbawienia wolności, jeżeli 
skazany w okresie próby uchyla się od obowiązku, o którym mowa w ust. 1, albo 
dopuszcza się rażącego naruszenia regulaminu zakładu, do którego został skierowany. 

3. W razie skazania osoby uzależnionej, z uwzględnieniem warunków określonych 
w ust. 1, na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, 
sąd może orzec umieszczenie sprawcy przed wykonaniem kary w odpowiednim 
zakładzie opieki zdrowotnej. 
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4. Czasu pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej nie określa się z góry, nie może on 
jednak być dłuższy niż 2 lata; o zwolnieniu z zakładu rozstrzyga sąd na podstawie 
wyników leczenia lub rehabilitacji. Jeżeli skazany nie poddaje się leczeniu lub 
rehabilitacji albo dopuszcza się rażącego naruszenia regulaminu zakładu opieki 
zdrowotnej, zwolnienie może nastąpić także na wniosek zakładu prowadzącego 
leczenie. 

5. Sąd rozstrzyga po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji, czy orzeczoną karę 
pozbawienia wolności należy wykonać. 

6. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości 
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb postępowania 
w przedmiocie leczenia lub rehabilitacji osób uzależnionych, o których mowa 
w ust. 1-3, mając na względzie dobro osoby uzależnionej. 

Art. 72. 1. Jeżeli osoba uzależniona lub używająca szkodliwie substancji 
psychoaktywnej, której zarzucono popełnienie przestępstwa pozostającego 
w związku z używaniem środka odurzającego lub substancji psychotropowej, 
zagrożonego karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, podda się leczeniu, 
rehabilitacji lub udziałowi w programie edukacyjno-profilaktycznym prowadzonym 
przez zakład opieki zdrowotnej lub inny podmiot działający w ochronie zdrowia, 
prokurator może zawiesić postępowanie do czasu zakończenia leczenia, rehabilitacji 
lub udziału w programie. 

2. Po podjęciu postępowania prokurator, uwzględniając wyniki leczenia, rehabilitacji 
lub udziału w programie edukacyjno-profilaktycznym, postanawia o dalszym 
prowadzeniu postępowania albo występuje do sądu z wnioskiem o warunkowe 
umorzenie postępowania. 

3. Na postanowienie o dalszym prowadzeniu postępowania podejrzanemu przysługuje 
zażalenie. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, warunkowe umorzenie postępowania można 
także zastosować wobec sprawcy przestępstwa zagrożonego karą nieprzekraczającą 
5 lat pozbawienia wolności. Zastosowaniu warunkowego umorzenia postępowania 
nie stoi na przeszkodzie uprzednia karalność sprawcy. (…) 
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GDZIE SZUKAĆ POMOCY 
 
 

� Problemy wynikające z zaburzeń lub dysfunkcji zdrowia psychicznego, w związku 
z nałogami czy uzależnieniami, pomoże rozwiązać specjalista: psychiatra, 
psycholog, terapeuta, neurolog w specjalistycznej poradni. Wizyta u lekarza 
psychiatry nie wymaga skierowania. Wykaz specjalistycznych placówek 
ochrony zdrowia zawarto w dalszej części niniejszego informatora. Ponadto, 
w Radomiu funkcjonują prywatne gabinety, których tu nie wymieniono, zajmujące 
się problematyką uzależnień.  

���� Wsparcia oraz pomocy osobom i ich rodzinom, z problemami uzależnień oraz 
zachowań wskazujących na istnienie takiego zagrożenia, udzielają również 
organizacje pozarządowe, które  prowadzą swoje placówki (poradnie, punkty 
konsultacyjne, ośrodki), gdzie zatrudnieni specjaliści udzielają profesjonalnych 
konsultacji, porad, prowadzą terapię. W dalszej części niniejszego opracowania 
umieszczono szczegółowe informacje o radomskich organizacjach działających 
w tym obszarze. 

 
���� Działający ogólnopolski telefon zaufania: 801 889 880 dedykowany jest osobom 

z problemami uzależnień behawioralnych (czyli wszystkich, nie związanych  
z zażywaniem substancji psychoaktywnych) oraz ich bliskim.  

 
���� Pomocy osobom i rodzinom, w których występują problemy uzależnień, udziela 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą 
w Radomiu przy ul. Reja 5/2a tel. 48 381 04 00 oraz Zespół Interdyscyplinarny 
Gminy Miasta Radomia działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
z siedzibą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Limanowskiego 134 tel. 
48 360 10 94. 

 
 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
W RADOMIU 

 
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.  
 
• Siedziba Komisji mieści się w Radomiu przy ul. Reja 5. Biuro jest czynne od 

poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Obsługę biurową Komisji zapewnia 
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu.  
 

• Członków Komisji powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Radomia. 
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• Komisja pracuje w następujących podzespołach problemowych: 
� Dwa podzespoły prowadzące rozmowy interwencyjno-motywacyjne z osobami 

uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi;  
�  Jeden podzespół ds. kontroli rynku alkoholowego oraz opiniujący wnioski 

o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu.  
 
• Do zadań Komisji należy: 
� Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań gminy związanych z profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych ujętych w formie gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 

� Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec 
osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 
lecznictwa odwykowego; 

� Przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu 
z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek z art.24 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dotyczy osób, które w związku  
z nadużywaniem alkoholu powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizację 
małoletnich, uchylają się od pracy oraz systematycznie zakłócają spokój lub 
porządek publiczny. Oznacza to, że sam fakt uzależnienia od alkoholu nie może 
stanowić samoistnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia 
odwykowego, lecz towarzyszyć muszą temu także określone negatywne 
zachowania w sferze społecznej. Komisja przyjmuje wnioski o leczenie odwykowe 
od osób fizycznych i od instytucji. Wniosek może złożyć każdy kto wie, że w danym 
środowisku występuje problem alkoholowy. 

� Wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej 
o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art.24 ww. ustawy lub 
poddania się leczeniu odwykowemu; 

� Przeprowadzenie rozmów z osobami zgłoszonymi do Komisji i członkami ich rodzin 
oraz wnioskodawcami, mających na celu zmotywowanie osób zgłoszonych do 
podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego;   

� Przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym: sporządzenie 
wniosku o nałożenie obowiązku leczenia, protokołu rozmowy z osobą zgłaszającą  
i zgłoszoną do komisji w sprawie nadużywania alkoholu, dokumentu pochodzącego 
z wywiadu środowiskowego, informacje od Policji, od kuratora sądowego, 
pedagoga szkolnego,  pracownika socjalnego MOPS i inne; 

� Złożenie wniosku do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie nałożenia 
obowiązku leczenia odwykowego; 

� Jeśli w toku prowadzonych czynności służbowych, Komisja otrzyma informację, że 
w rodzinie dochodzi do przemocy, zakładana jest Niebieska Karta lub sprawa  
kierowana jest do prokuratury, a jeśli są nieletnie dzieci, składany jest również 
wniosek do sądu o postępowanie opiekuńcze; 

� Opiniowanie wniosków o wydawanie zezwoleń na sprzedaż lub podawanie 
napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży 
z uchwałami rady gminy (tj. dokonywanie pomiarów odległości placówek 
handlowych od obiektów chronionych i wydawanie opinii w formie postanowień); 

� Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż 
i podawanie napojów alkoholowych; 
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� Coroczne sporządzanie projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych. 

 
• Komisja współpracuje z: Komendą Miejską Policji, Prokuraturą, Sądem Rejonowym 

III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich, Sądem Rejonowym Wydziałem Karnym, 
Sądem Okręgowym, Kuratorami zawodowymi i społecznymi, Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, Policyjną Izbą Zatrzymań, pedagogami szkolnymi, Komitetem 
Ochrony Praw Dziecka, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Przychodniami 
Odwykowymi, Oddziałem Odwykowym, Klubem Abstynenta Wzajemnej Pomocy 
„Victoria”. 

 
 

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Miasta Radomia działający na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

Zespół Interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej 
współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym 
podejściu do problemu przemocy. W roku 2011 został wprowadzony do realizacji 
program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie na terenie Gminy Miasta Radomia w latach 2011 – 2015. 

� W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań 
na rzecz pomocy osobom, rodzinom, grupom problemowym bądź środowisku 
lokalnemu. Są to osoby reprezentujące instytucje publiczne: jednostki 
organizacyjne pomocy społecznej, gminną komisję rozwiązywania problemów 
alkoholowych, policji, prokuratury, kuratorskiej służby sądowej, oświaty, ochrony 
zdrowia, lokalnych organizacji pozarządowych. 

� Osoby wchodzące w skład Zespołu współpracują ze sobą w zakresie swoich 
kompetencji i przepisów prawa podczas spotkań Zespołu, a członkowie 
poszczególnych instytucji podczas spotkań grup roboczych, podejmując stosowne 
działania w kwestii rozwiązania problemów. 

 
Przez problem rozumie się każdą trudną sytuację osoby, rodziny, grupy problemowej 
bądź środowiska, którego rozwiązanie wykracza poza kompetencje jednej instytucji  
i wymaga zaangażowania innych podmiotów. 
 
Celem Zespołu jest: 
 
� Pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym oraz środowiskom lokalnym 

w przezwyciężaniu problemów. 
� Inicjowanie działań pomocowych i interwencyjnych w chwili zaistnienia problemu. 
� Współpraca z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemów 

i przeciwdziałanie  przemocy w rodzinie. 
� Rozpowszechnianie informacji o instytucjach i możliwościach uzyskania pomocy 

w środowisku lokalnym. 
� Prowadzenie zintegrowanych kampanii profilaktycznych i edukacyjnych. 
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Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego polegają na: 
 
� Ocenie sytuacji problemowej osób, rodzin, grup problemowych lub środowisk 

znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wypracowaniu sposobu postępowania, 
który będzie miał na celu przywrócenie integracji rodziny bądź środowiska, oraz na 
podejmowaniu w tym celu działań przewidzianych przepisami prawa. 

� Udzieleniu pomocy, a w zależności od potrzeb: poradnictwa socjalnego, prawnego, 
psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym, środowisku, które 
wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów. 

� Podejmowaniu interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie 
procedur mających na celu jej powstrzymanie. 

� Udzielaniu pomocy dzieciom doświadczającym i będącym świadkami przemocy 
w rodzinie. 

� Podejmowaniu wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska Karta”. 
 
• Obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Radomiu. 
 
• Wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego obowiązuje zasada poufności 

informacji przekazywanych w ramach prac Zespołu bądź grupy roboczej. 
Obowiązek ten utrzymuje się również po ustaniu członkostwa w Zespole bądź 
grupie roboczej. 

 
• Dokumentacja Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych gromadzona 

jest w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu przy 
ul. Limanowskiego 134. 
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KTO MOŻE POMÓC - INSTYTUCJE I ORGANIZACJE 
 

 
 

Lp. 
 

PLACÓWKI SPECJALISTYCZNE ADRES TELEFON / ADRES 
INTERNETOWY 

 
1. 

 

NZOZ „GAMED”  
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -
18.00.  
( rejestracja i umówienie wizyty telefoniczne) 
 
Poradnia Zdrowia Psychicznego  
 
 

 

���� 26-600 Radom 
ul. Wysoka 12 
 

 

� 48 363 17 04 

 

 
2. 

 
NZOZ „NEUROMED” 
Poradnia Zdrowia Psychicznego 
 
Czynna: poniedziałki, środy - godz.8-18, 
wtorki, czwartki - godz. 13-18 
piątki - godz. 8-13 
 

 

���� 26-600 Radom 
ul. Krakowska 5/7 lok.7 
 

 

� 48 331 19 58 

 

 
 

3. 

 
Centrum Specjalistycznej Opieki 
Ambulatoryjnej – Poradnia Zdrowia 
Psychicznego dla Dorosłych 
 
Czynna od poniedziałku do piątku  
w godz.07.00-18.00 
(pacjenci przyjmowani są bez skierowania,  
w dniu zgłoszenia się). 
 

 

���� 26-610 Radom 
ul. Reja 30 

 

� 48 331 19 19 

� 48 331 19 19 

 

 
 

4. 

 
Centrum Specjalistycznej Opieki 
Ambulatoryjnej- Poradnia Zdrowia 
Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży 
 
(pacjenci przyjmowani są bez skierowania, po 
wcześniejszym umówieniu telefonicznym) 
 

 

���� 26-610 Radom 
ul. Reja 30 

 

� 48 331 19 19 

� 48 331 19 19 

 

 
 

5. 

 
Centrum Specjalistycznej Opieki 
Ambulatoryjnej- Poradnia Terapii 
Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia 
 
Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7-18 
 (pacjenci przyjmowani są bez skierowania) 
 

 

���� 26-610 Radom 
ul. Reja 30 

 

� 48 363 19 93 

� 48 332 27 89 
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6. 

 
NZOZ „ VIVAMED” 
Poradnia Zdrowia Psychicznego 
 
( rejestracja i umawianie wizyt od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00-19.00) 
 

 

���� 26-600 Radom 
ul. Główna 12 
 

 
�   661 126 049 

� 48 331 24 18 

 
 

7. 

 
Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie 
Poradnia Zdrowia Psychicznego POLIKLINIKI 
w Radomiu  
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Orląt Lwowskich 5 

 
� 48 345 29 96 ; 367 34 00 

 
 

8. 

 
NSZOZ „1905 ROKU” S.C. 
Poradnia Zdrowia Psychicznego 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul.1905 Roku 20 
  

 
� 48 360 01 80 
@ nszoz@radom.net 

 
 

9. 

 
NSZOZ „Olsztyńska” Dębińska, 
Szczepanowska Spółka Partnerska –Lekarze 
Poradnia Zdrowia Psychicznego 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Olsztyńska 33 A 

 
� 48 344 20 78 
@ olsztynska@op.pl 
WWW.olsztyńska33a.pl 

 
 
 

10. 

 
NZOZ „POLMEDIC” 
Zespół Poradni specjalistycznych II 
Poradnia Zdrowia Psychicznego 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Okulickiego 76 

 
� 48 344 86 04 

 
 

11. 

 
NZOZ „MEDICON” 
NZOZ MEDICON ZDROWIE PSYCHICZNE 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Gagarina 1 

 

 
� 48 367 15 10 
 
WWW.medicon.com.pl 
 

 
 

12. 

 
NZOZ PRZYCHODNIA GOŁĘBIÓW 
Poradnia Zdrowia Psychicznego 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Paderewskiego 6 

 

 
� 48 364 63 71 ; 383 62 52 
@ przychodnia@nzoz.radom.pl 
WWW.nzoz.radom.pl 
 

 
 

13. 

 
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia 
Lekarska SP ZOZ 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Chrobrego 48 

 

 
� 48 651 13 06 
@ wspl3@wp.pl 

WWW.wspl.radom.pl 

 
 
 

14. 

 
Poradnia Leczenia Uzależnień przy 
Radomskim Szpitalu Specjalistycznym 
 im.dr T.Chałubińskiego  
 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Tochtermana 1 

 

� 48 361 56 19; 361 51 00 

� 48 362 29 47 
 

 
 

15. 

 
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Tochtermana 1 

 

 

� 999 lub 112 

WWW.pogotowie.radom.pl 
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  16. 

 
Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół 
Zakładów Psychiatrycznej Opieki 
Zdrowotnej im. dr. B. Borzym w Radomiu 
 
� Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów 

Abstynencyjnych ( Detoksykacyjny), 
� Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, 
� Oddział Leczenia Zespołów Abstynenckich po 

Środkach Psychoaktywnych (Detoksykacyjny), 
� Oddział Terapii Uzależnienia od Środków 

Psychoaktywnych. 
 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Krychnowicka 1 

 

 
� 48 332 45 00 

� 48 332 15 08 
� 

www.szpitalpsychiatryczny.rado

m.pl 

 
 

17. 

 
Radomski Szpital Specjalistyczny 
 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Tochtermana 1 

 

 

� 48 361 51 00 

� 48 362 29 47 
WWW.szpital.radom.pl 
 

 
 

18. 

 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
 
 

 
���� 26-617 Radom 
ul. Aleksandrowicza 5 

 

 

� 48 361 30 00 

WWW.wss.com.pl 

 
 
 

19. 

 
Pedagodzy i Psycholodzy szkolni 
 

 
Wszystkie szkoły na 
terenie Radomia 

 

 

 
 

20. 

 
Poradnia Psychologiczna Nr 1 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Kolejowa 22 

 

 

� 48 360 20 97 

� 48 360 20 97 
@ pppnr1@interia.pl 
WWW.pppnr1.net78.net 
 

 
 

21. 

 
Poradnia Psychologiczna Nr 2 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Toruńska 9 

 

 
� 48 331 24 98  

� 48 331 24 98 
@ ppp2_radom@poczta.onet.pl 
WWW.ppp2.neostrada.pl 
 

 
22. 

 
Poradnia Psychologiczna Nr 3 
 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Główna 3 

 

 

� 48 331 45 10 

� 48 331 45 10 
@ ppp3radom@wp.pl 
WWW.ppp3radom.org.pl 
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L.P. 

 
ORGANIZACJE I PODMIOTY 

POZARZĄDOWE 

 
ADRES 

 
TELEFON / ADRES 
INTERNETOWY 
 

 
1. 

 
Telefon zaufania Diecezji Radomskiej 
„Linia braterskich serc”  
 

 
���� 26-600 Radom 
ul.Malczewskiego1iiiiiirr 

 

�  bezpłatna infolinia  

800 311 800    

 
 

2. 

 
Polskie Towarzystwo Psychoterapii 
Uzależnień 
Oddział PTPU w Radomiu 
 
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień 
 
Zakres działań: 
� profilaktyka uzależnień;  
� psychoedukacja, poradnictwo;  
� rehabilitacja i psychoterapia osób 

uzależnionych i członków ich rodzin; 
� psychoterapia dzieci, młodzieży oraz 

dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych; 
� terapia ofiar i sprawców przemocy, 

interwencja kryzysowa. 
 
Czynne od poniedziałku do piątku 
 w godz. 8.00-19.00 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. 1905 Roku 21 

 

�   501 677 215 

@ radom.ptpu@gmail.com  

� www.ptpu.pl  

 

�   608 206 472 (kierownik 

ośrodka) 

� 48 383 66 72 

 
 

3. 
 
 

 
Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN  
 
Świetlica Środowiskowa,  
Poradnia Profilaktyki Uzależnień, 
 
Ośr. Readaptacyjny dla Osób Uzależnionych 
od Substancji Psychoaktywnych w Radomiu 
ul. Łąkowa 
 
Zakres działań: 
� działalność opiekuńczo-wychowawcza dla 

dzieci i młodzieży, dożywianie; 
� działalność profilaktyczna, oświatowa; 
� działalność terapeutyczna; 
� indywidualna pomoc osobom opuszczającym 

ośrodek readaptacyjny. 
Poradnia Profilaktyki Uzależnień - prowadzi 
profilaktykę i terapię uzależnień. 
 

 

���� 26-610 Radom 
ul. Reja 5/1 

 

� 48 362 20 46 

� 800 120 289 (infolinia) 

℡ 48 360 46 05 

 

@ karan@karan.pl  

@ crokaran@o2.pl 

� www.karan.pl  
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4. 

 
Stowarzyszenie „MONAR” 
Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień 
 
Zakres działań: 
� działalność profilaktyczna i terapeutyczna; 
� poradnictwo w zakresie leczenia osób 

uzależnionych; 
� działalność informacyjna w w/w zakresie. 
 

 

���� 26-612 Radom 
ul. 1905 Roku 21 

 

� 48 383 66 72 

� 509 454 071 (prezes) 

@ radom.poradnia@monar.org 

� www.monar.org 

 

 
 

5. 

 
Klub Abstynentów Wzajemnej Pomocy 
„VICTORIA” 
 
Zakres działań: 
� organizowanie różnych form zajęć 

socjoterapeutycznych; 
� organizowanie obozów rehabilitacyjno-

terapeutycznych; 
� współpraca z różnymi organizacjami  

w zakresie profilaktyki alkoholizmu. 

 

���� 26-600 Radom 
ul. Limanowskiego 75 

 

� 48 383 55 70 

� 691 520 669 

 

@ clubvictoria@clubvictoria.com  

� www.clubvictoria.com  

 

 

 
 

6. 

 
Mazowieckie Stowarzyszenie Terapii  
i Readaptacji Społecznej MASTERS 
 
Zakres działań: 
� opracowywanie i realizacja programów 

terapeutycznych, profilaktycznych oraz 
edukacyjnych dla uzależnionych, 
niedostosowanych społecznie i ich rodzin; 

� doradztwo i terapia osób dotkniętych 
patologią społeczną i rodzinną; 

� udzielanie pomocy osobom i rodzinom 
obciążonym patologią; 

� wspieranie humanistycznego podejścia do 
osób obciążonych patologią. 

 

 

���� 26-612 Radom 
ul. Wolanowska 120 

 

� 48 383 72 15  

� 663 367 089 

@  tomek.masters@neostrada.pl 

 

 
 

7. 
 

 
Polskie Centrum Mediacji 
 
Zakres działań: 
� powiększenie dorobku mediacji i 

sprawiedliwości naprawczej w Polsce 
� propagowanie idei mediacji w społeczeństwie 

polskim, 
� działanie na rzecz pogłębiania wiedzy i 

umiejętności mediatorów, 
� inicjowanie kontaktów z firmami, 

organizacjami instytucjami w obszarze 
mediacji. 

 

 

���� 26-610 Radom 
ul. 25 Czerwca 45 
 

 

� 603 887 165 

� 608 383 234 

@pcmradom@mediator.org.pl  

� www.mediator.org 
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8. 

 
Stowarzyszenie „BEZPIECZNE MIASTO” 
 
Zakres działań: 
� wyznaczanie kierunków działania na rzecz 

poprawy stanu bezpieczeństwa, 
� tworzenie programów przeciwdziałania 

patologiom na terenie miasta Radomia, 
� zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz 

ruchu samopomocowego w zakresie 
bezpieczeństwa, 

� współdziałanie z administracją rządową, 
kościołami, samorządami, w realizacji zadań 
statutowych, 

� organizowanie regionalnych szkoleń, 
konferencji w celu wymiany doświadczeń  
w zakresie bezpieczeństwa.      

    

 

���� 26-610 Radom 
ul. Moniuszki 9 p. 16 

 

�48 362 08 84 

� 48 362 06 95 

@ sbm@umradom.pl 

�www.radom.pl 

 

Page/218,stowarzyszenie-

bezpieczne-miasto.html 

 

 
 

9. 

 
Fundacja „Chcę i Mogę” 
 
Zakres działań: 
� realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym., 
� wspieranie osób niepełnosprawnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem osób 
niepełnosprawnych intelektualnie, 
zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem 
społecznym oraz mających utrudniony 
dostęp do szeroko pojętej nauki, kultury, 
sportu i profilaktyki 

; 
� pomoc terapeutyczna dzieciom i młodzieży 

zagrożonej demoralizacją, z rodzin 
alkoholowych i dysfunkcyjnych a także 
osobom niepełnosprawnym, 
z zaburzeniami zachowania, dysfunkcjami  
i ich rodzinom. 

 
Punkt konsultacyjny 
Czynny w czwartki w godz. 10-12. 
  
Punkt konsultacyjny dla nauczycieli, rodziców 
i opiekunów czynny w środy w godz. 12.30-
15.30. 
 
 

 

���� 26-600 Radom 
ul. A. Struga 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ul. Reja 5 (Zespół Pracy 
Socjalnej Nr 2). 
 
 
ul. 1905 Roku 20 pok. 
318 

 

 

� 608 800 808 

@ chceimoge@vp.pl 

@ kontakt@chceimoge.pl 

  

� www.chceimoge.pl 

 

� 48 385 87 42 

 

 

 

 

 

 

 

� 608 800 808 
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10. 

 

Stowarzyszenie „Zdążyć z pomocą” 
przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 34 
 
Zakres działań: 
� promowanie modelu „trzeźwego stylu życia”, 

promocja zdrowia; 
� zapobieganie powstawaniu problemów 

alkoholowych i narkomanii; 
� budowanie właściwego środowiska 

wychowawczego; 
� realizacja ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii, przepisów w sprawie form 
działalności wychowawczej i zapobiegawczej 
wśród dzieci i młodzieży zagrożonych 
uzależnieniem. 
 

 

���� 26–612 Radom 
ul. Miła 18 

 

� 664 723 732 

 

@  psp34radom@neostrada.pl 

 

 
11. 

 

Fundacja „Wróć  Do Mnie” 
 

Zakres działań: 
� prowadzenie działań wychowawczych 

polegających na bezpośrednich kontaktach z 
dziećmi oraz ich rodzinami w środowisku, 
sprzyjających ich resocjalizacji i reintegracji 
społecznej; 

� szkolenie i wspieranie wolontariuszy oraz 
liderów młodzieżowych; 

� prowadzenie działań z profilaktyki 
uzależnień, edukacji i resocjalizacji oraz 
w dziedzinie kultury, sztuki, sportu i rekreacji  
w powiązaniu z szerzeniem idei 
poszanowania godności człowieka, zdrowego 
stylu życia, akceptacji i wolności od 
uzależnień i stosowania przemocy.  

 

 
���� 26-610 Radom 
ul. Kusocińskiego 20/35 
 
Adres do korespondencji: 
26-600 Radom 
ul. Struga 61/17 

 

 

� 503 075 396 

@ fundacja_wdm@orange.pl 
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12. 

 
Caritas Diecezji Radomskiej 
 
Zakres działań: 
� świadczenie pomocy najuboższym, 

bezdomnym (jadłodajnia, dom dla 
bezdomnych, noclegownia); 

� poszkodowanym na skutek klęsk 
żywiołowych, ofiarom przemocy w rodzinie 
(działalność terapeutyczna); 

� osobom chorym (hospicjum domowe), 
dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej 
(ośrodek adopcyjno-opiekuńczy); 

� dzieciom z rodzin patologicznych (świetlice 
środowiskowe) i inne. 

 
Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy 
 
� Pomoc osobom dorosłym i dzieciom 

doznającym przemocy fizycznej i psychiczne 
( konsultacje, poradnictwo, terapia); 

� Konsultacje i poradnictwo prawne; 
� Poradnictwo psychologiczne; 
� Terapia realizowana przez 

psychologów/psychoterapeutów. 
Możliwość uzyskania nieodpłatnej pomocy: 
-psychologicznej/psychoterapeutycznej: 
        poniedziałek   8.00-16.00 
        wtorek           8.00-18.00 
        środa             8.00-18.00 
        czwartek        8.00-18.00 
        piątek            8.00-18.00 
-  prawnej: 
każdy wtorek       15.00-18.00 
 

 

���� 26-600 Radom 
ul. Kościelna 5 
 
 
Dom dla Bezdomnych, 
Radom ul. Zagłoby 3,  
tel. 48 365 26 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt osobisty: 
siedziba przy ul. 
Kościelnej 5 w Radomiu  
Kontakt telefoniczny:  
48/ 365-29-29 w. 28 
  
 

 

 

� 48 365 29 29 

 
� 48 365 10 87 

 
@ radom@caritas.pl 
 
� www.radom.caritas.pl 
 
 

 

 

� 48 365 29 29 

 
� 48 365 10 87 

 
@ radom@caritas.pl 
 
� www.radom.caritas.pl 
 

 
13. 

 
Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa 
Króla Stowarzyszenia Apostolstwa 
Katolickiego 
 

Zakres działań: 
� świadczenie pomocy rzeczowej  

i żywieniowej osobom bezdomnym, ubogim i 
dotkniętym patologią (Kuchnia dla Ubogich), 

� działalność opiekuńczo-wychowawcza na 
rzecz dzieci z rodzin w trudnej sytuacji 
bytowej (świetlica środowiskowa), 

� organizacja czasu wolnego młodzieży, 
� działalność w zakresie profilaktyki 

alkoholowej 
� Świetlica Środowiskowa: działania 

opiekuńczo-wychowawcze na rzecz dzieci z 
rodzin dysfunkcyjnych.   

 

 

���� 26-600 Radom 
ul. Młodzianowska 124 
 

 

� 48 366 41 43 

� 502 435 468 

@ caritas@pallotyni.pl 

�www.caritas-pallotyni.pl 
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14. 
 
 

 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  
Zarząd Powiatowy  
 
Zakres działań: 
� udzielanie pomocy rodzinom  

w wykonywaniu zadań opiekuńczo-
wychowawczych; 

� prowadzenie działalności charytatywnej; 
� ochrona dziecka i rodziny przed wszelkimi 

formami przemocy; 
� prowadzenie specjalistycznych placówek 

pomocy rodzinie; 
� tworzenie i prowadzenie programów 

profilaktycznych. 
 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej  
 
� kompleksowa pomoc psychologiczna osobom 

i rodzinom znajdującym się  
w nagłym lub przewlekłym kryzysie 
psychicznym; 

� interwencja w nagłych zdarzeniach  
i przeżyciach traumatycznych; 

� prowadzenie telefonicznych interwencji 
kryzysowych; 

� prowadzenie krótkiej psychoterapii 
indywidualnej bądź rodzinnej oraz 
poradnictwa psychologicznego; 

� udzielanie schronienia dla matek z dziećmi 
doznających przemocy (Hostel); 

� pomoc prawna; 
� działanie profilaktyczne przez propagowanie 

wiedzy i umiejętności potrzebnych do 
radzenia sobie z trudnymi sytuacjami 
życiowymi; 

� pomoc socjalna; 
� mediacje rodzinne. 

 

���� 26-610 Radom 
ul. Malczewskiego 20b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���� 26-610 Radom 
ul. Malczewskiego 20b 

 

� 48 362 27 45 

� 48 362 54 61 

 

@ pomoc@tpd.radom.pl 

 

� www.tpd.radom.pl 

 

 

 

 

 

� 48 362 27 45 

� 48 362 54 61 

Telefon zaufania: 192-88 

(bezpłatna infolinia) 

codziennie w godz. 8-20 

 

@ osrodek@tpd.radom.pl 

� www.tpd.radom.pl 
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15. 

 
Stowarzyszenie „Inicjatywa Lokalna” 
 
Zakres działań: 
� wspieranie szeroko pojętej aktywności 

obywatelskiej, 
� wyrównywanie szans oraz poprawa 

funkcjonowania osób i rodzin pozostających 
w trudnej sytuacji życiowej, 

� organizowanie czasu wolnego dla dzieci i 
młodzieży, zagrożonych patologiami życia 
rodzinnego i społecznego, 

� podejmowanie działań na rzecz osób 
 i rodzin: pozostających bez pracy, 
niepełnosprawnych i chorych, seniorów, 
rodzin niepełnych i wielodzietnych, 
dotkniętych przemocą i innych. 

 

 

���� 26-604 Radom 
ul. Bluszczowa 4/8 
(Dom Kultury) 

 

� 48 365 27 17 

@ dkidalin@poczta.onet.pl 

 
16. 

 
Polski Związek Głuchych Koło Terenowe 
Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia 
Społecznego Niesłyszących w Radomiu 
 
Zakres działań: 
� rehabilitacja dorosłych osób niesłyszących, 
� nauka języka migowego, 
� usługi indywidualne tłumaczy j. migowego, 
� prowadzenie grup wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin z problemami 
społecznymi (alkoholizm, przemoc w rodzinie 
itp.), 

� prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
 

 

���� 26-610 Radom 
ul. 25 Czerwca 68 

 

�  48 36 305 97 

� 606 393 532 

 

@ pzgradom@wp.pl 

�www.pzgradom.webpark.pl 

 

 

 
17. 

 
Fundacja Diecezji Radomskiej  
„Dać Sercom Nadzieję” 
 
Zakres działań: 
� organizowanie i prowadzenie pogotowia 

rodzinnego; 
� organizowanie pomocy młodzieży 

opuszczającej placówki socjalizacyjne, 
placówki opiekuńczo-wychowawcze, 
rodzinne domy dziecka, w tym prowadzenie 
mieszkań chronionych; 

� organizowanie pomocy w zakresie 
macierzyństwa  
i rodziny. 

 
Centrum Psychoterapii Rodzin 

prowadzenie poradnictwa i terapii rodzin  
będących w sytuacjach kryzysowych. 

 

 
���� 26-610 Radom 
ul. Malczewskiego 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
���� 26-610 Radom 
ul. Śniadeckich 1 

 

� 48 340 62 06 
 
@  fundacja.dsn@wp.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� 48 366 93 78 
 
@  centrum_psychoterapii@wp.pl 
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18. 

 
Kuria Diecezji Radomskiej 
 
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna 
„Domowe Ognisko” 
 
Zakres działań: 
� konsultacje i porady psychologiczne; 

prawne, w zakresie mediacji rodzinnych, 
duszpasterskie; 

� systemowa terapia małżeństw i rodzin, 
� terapia indywidualna. 

Poradnia czynna od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 12.00-20.00 
 
 

 
���� 26-610 Radom 
ul. Malczewskiego 1 

 

� 48 383 66 52 

 

 

@  poradnia@radom.opoka.org.pl 
 

 
19. 

 

Stowarzyszenie Animatorów i Pedagogów 
Społecznych 
 

Zakres działań: 
� prowadzenie działań wychowawczych 

polegających na bezpośrednich kontaktach z 
dziećmi oraz ich rodzinami w środowisku, 
sprzyjających ich resocjalizacji i reintegracji 
społecznej, 

� szkolenie i wspieranie wolontariuszy oraz 
liderów młodzieżowych, 

� prowadzenie działań z profilaktyki 
uzależnień, edukacji i resocjalizacji  
w dziedzinie kultury, sztuki, sportu  
i rekreacji w powiązaniu z szerzeniem idei 
poszanowania godności człowieka, zdrowego 
stylu życia, akceptacji oraz wolności od 
uzależnień i stosowania przemocy.  

 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Śniadeckich 1/24 

 

�513 559 829 

�514 398 697 

@ sapsradom@wp.pl  

� www.pedagog-ulicy.blogspot.com 

 

 
20. 

 
Radomskie Towarzystwo Dobroczynności 
 
Zakres działań: 
� udzielanie pomocy i wsparcia osobom i 

rodzinom potrzebującym, 
� działania opiekuńczo-wychowawcze , 

edukacyjne, 
� organizacja i promocja wolontariatu, 
� działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 
 
 
 
 
 
 

 

���� 26-602 Radom 
ul. Żeromskiego 75 

 

� 48 384 78 76 

� 48 36 44 703 

 
@ biuro@rtd.radom.pl 
 
www.rtd.radom.pll 
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L.P. 
INSTYTUCJE ADRES 

TELEFON / ADRES 
INTERNETOWY 

 

 
 

1. 

 
 
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 
Urzędu Miejskiego 

 
���� 26-610 Radom 
ul. Żeromskiego 53 
pok.182 

 

 
� 48 362 09 42 

� 48 362 09 46 

 

 
2. 

 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 
 

 
���� 26-610 Radom 
ul. Reja 5/2a 

 

� 48 381 04 00 

 

 
3. 

 
 
Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu 
Miejskiego 
 

 
���� 26-610 Radom 
ul. Żeromskiego 53 
pok.268 

 

 
� 48 362 08 52 

� 48 362 03 49 

 
4. 

 
 
Kuratorium Oświaty i Wychowania 

 
���� 26-610 Radom 
ul. Żeromskiego 53 
pok.366 

 

 
� 48 362 07 92 ; 362 82 84 

� 48 362 69 59 

 
 

5. 

 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Limanowskiego 134 

 

� 48 360 87 01, 360 84 88 

� 48 360 87 06 

 
 

6. 

 
Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Limanowskiego 134 

 

� 48 360 10 94 

� 48 360 87 06 

@ przemoc@mops.radom.pl 

 
 

7. 

 
Zespół Profilaktyki Rodzinnej i Opieki Nad 
Dzieckiem 
 
 

 
���� 26-610 Radom 
ul. Limanowskiego 134 

 

� 48 360 88 29 

 

 
8. 

 
Zespół Pracy Socjalnej Nr 1 
 
Obejmuje działaniem osiedla: XV-Lecia i Nad 
Potokiem. 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Struga 57 a 

 

� 48 364 44 49 

 
9. 

 
Zespół Pracy Socjalnej Nr 2 
 
Obejmuje działaniem osiedle Śródmieście. 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Reja 5 

 

� 48 385 87 42 
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10. 

 
Zespół Pracy Socjalnej Nr 3 
 
Obejmuje działaniem osiedla: Gołębiów I, część 
Śródmieścia, Starą i Nową Wolę Gołębiowską, 
Rajec Poduchowny. 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Struga 26/28 

 

� 48 360 25 31 

 

 
11. 

 
Zespół Pracy Socjalnej Nr 4 
 
Obejmuje działaniem osiedla: Planty, Wośniki i 
część Śródmieścia. 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Krasickiego 1 

 

� 48 360 94 87 

 

 
12. 

 
Zespół Pracy Socjalnej Nr 5 
 
Obejmuje działaniem osiedla: Akademickie, 
Michałów, Gołębiów II, Józefów, Firlej, część 
osiedla XV-Lecia. 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Królowej Jadwigi 15 

 

� 48 333 04 58 

 

 
13. 

 
Zespół Pracy Socjalnej Nr 6 
 
Obejmuje działaniem osiedla: Kaptur, Obozisko, 
część osiedla XV-Lecia i część Śródmieścia. 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Warzywna 23 

 

� 48 360 24 75 

 
14. 

 
Zespół Pracy Socjalnej Nr 7 
 
Obejmuje działaniem osiedla: Godów, Malczów, 
Młodzianów, Prędocinek, Ustronie. 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Radostowska 4 

 

� 48 360 02 88 

 

 
15. 

 
Zespół Pracy Socjalnej Nr 8 
 
Obejmuje działaniem osiedla: Halinów, Kozią 
Górę, Pruszaków, część Śródmieścia i Zamłynie. 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Główna 10 

 

� 48 360 86 92 

 

 
16. 

 
Zespół Pracy Socjalnej Nr 9 
 
Obejmuje działaniem osiedla: Długojów, 
Dzierzków, Glinice, Idalin, Janiszpol, Sadków, 
część Malczewa i część Ustronia. 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Kalińska 6/6a 

 

� 48 360 02 66 

 

 
17. 

 
Zespół Pracy Socjalnej Nr 10 
 
Obejmuje działaniem osiedla: Borki, Południe, 
Potkanów, Żakowice, Jeżowa Wola. 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Krasickiego 1 

 

� 48 360 85 40 
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18. 

 
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 
„Słoneczny Dom”  
 
(placówka opiekuńczo-wychowawcza  
i pogotowie opiekuńcze) 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Kolberga 19 

 

� 48 385 88 13 ; 385 88 14 

� 48 363 77 55  

@slonecznydom@tkdami.net 

WWW.słonecznydom.tkdami.net 

 
19. 

 
 
Straż Miejska 
 
 

 
���� 26-610 Radom 
ul. Moniuszki 9 

 

� 48 36 20 464 

     986 lub 112 

 

 
20. 

 
Komenda Miejska Policji w Radomiu  
 
DYŻURNY 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. 11 Listopada 37/59 

 

� 997 lub 112 

� 48 345 26 20 

   
  21. 

 
 
Policyjna Izba Dziecka 
 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. 11 Listopada 37/59 

 

� 48 345 24 25 

 

 
22. 

 
 
Komisariat Policji 1 
 
 

 

���� 26-610 Radom, ul 
Traugutta 30 

 

� 48 345 33 50 

� 48 345 33 65 

   
  23. 

 
 
Rewir Dzielnicowych 
 
 

 
���� 26-610 
Radom, ul. Reja 5 

 

� 48 345 32 65,  

    

 
  24. 

 
 
Komisariat Policji 2 
 
 

 

���� 26-610 Radom,  
ul Świerkowa 49 

 

� 48 345 33 11 

� 48 345 33 15 

 
  25. 

 
 
Rewir Dzielnicowych 
 
 

 

���� 26-610 Radom, 
ul. Zielińskiego 13 

 

� 48 345 32 56 

 
  26. 

 
 
Komisariat Policji 3 
 
 

 

���� 26-610 Radom, 
ul. Batalionów 
Chłopskich 6/8 

 

� 48 345 39 40 

� 48 345 39 45 

 
  27. 

 
 
Rewir Dzielnicowych 
 
 

 

����26-610 Radom, 
ul. Sycyńska 6 

 

� 48 345 31 98 
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  28. 

 
 
Prokuratura Rejonowa Radom-Zachód 
 
 

 
���� 26-610 Radom 
ul. Traugutta 30/30 A 

 

� 48 368 10 10 

� 48 368 10 50 

@pr.radom-zachod@prokuratura.radom.pl 

 
  29. 

 
 
Prokuratura Rejonowa Radom- Wschód 
 
 

 
���� 26-610 Radom 
ul. Żeromskiego 91/93 

 

� 48 361 29 00 

� 48 361 29 36 

@pr.radom-

wschod@prokuratura.radom.pl 

 
30. 

 
Sąd Rejonowy w Radomiu III Wydział 
Rodzinny i Nieletnich 
 

 
���� 26-610 Radom 
ul. Żeromskiego 43/45 

 

� 48 368 06 20 

� 48 368 06 91 

@ 3rodziny@radom.sr.gov.pl 

 
 

31. 

 
 
Biuro Kuratora Okręgowego w Radomiu 
 

 
���� 26-610 Radom 
ul. J. Grzecznarowskiego 2 
(V piętro) 

 

� 48 385 66 56 

� 48 368 03 87 

@  kuratorzy@radom.so.gov.pl 

 
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE ADRES 

TELEFON / ADRES 
INTERNETOWY 

 
   1. 

 
Telefon zaufania Diecezji Radomskiej 
„Linia braterskich serc”  
Wtorki w godz. 18.00 -22.00 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul.Malczewskiego1iiiiiirr 

 

� bezpłatna infolinia 

800 311 800    

 
2. 

 
Stowarzyszenie Centrum Młodzieży ARKA 
Punkt porad prawnych czynny w środy od godz. 
16.30 
 

 
���� 26-600 Radom 
Plac Stare Miasto 2iirrul 

 

� 48 360 69 51 

 

 
3. 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
Punktu Informacji Prawnej 
 
Poniedziałek - piątek w godzinach  9.00 - 15.00 

 
���� 26-610 Radom 
ul. Limanowskiego 134  
pok. 101 

 

 

� 48 360 87 01 wew. 140 

 
4. 

 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
środy 15.00 -17.00 
piątki godz. 9.00 -11.00 
 

 
���� 26-600 Radom 
 ul. Malczewskiego 20b 

 

� 48 632 27 45  

      48 362 54 61 

 
    5. 

 
Caritas Diecezji Radomskiej 
Wtorki  15.00-18.00 
 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Kościelna 5iiiiiirrul 

 

� 48 365 29 29 
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6. 

 
Fundacja Academia Iuris w siedzibie Centrum 
Organizacji Pozarządowych  
Poniedziałki w godz. 16.30 -18.30 
 

 
���� 26-600 Radom 
 ul. A. Struga 1 2iiiiirrul 

 

� 48 362 55 01;  632 55 02 

�  509 972 386 

 
 

7. 

 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie  
Oddział w Radomiu 

 
���� 26-600 Radom 
 ul. Prażmowskiego 15ii 
rrul 

 

� 48 360 19 89 

WWW.pip.gov.pl 

 
8. 

 
Centrum Organizacji Pozarządowych  
Wtorki  15.30 -16.30 po telefonicznym umówieniu 
/ porady  dla organizacji pozarządowych i inicjatywnych grup 
obywatelskich / 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. A. Struga 1 

 

 

� 48 362 55 01;  362 55 02 

� 509 972 386 

 
9. 

 
Biuro Porad Obywatelskich przy 
Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu  
Porady drogą e-mailową 
 

  

radom@wolontariat.org.pl 

 
* niektóre dane mogą ulec zmianie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ufamy, że  Vademecum  będzie dla Państwa pomocne oraz  
w znaczący sposób przysłuży się przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu 
problemów uzależnień. 
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