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Nieletni do lat 18 - przejaw demoralizacji :

używanie alkoholu lub innych środków w 
celu wprowadzenia się w stan odurzenia

Art.4 § 1 Ustawy o postępowaniu w sprawach 
nieletnich (Dz.U.2010.33.178 z późn. zm.)



Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności 
świadczących o demoralizacji nieletniego ma 

społeczny obowiązek odpowiedniego 
przeciwdziałania temu, a przede wszystkim 

zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna 
nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, Policji     

 lub innego organu.
 Art.4 § 1 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich 

(Dz.U.2010.33.178 z późn. zm.)



Wobec nieletniego sąd rodzinny może: 
(…) 
zobowiązać do określonego postępowania, 
zwłaszcza (…) do powstrzymania się od 
przebywania w określonych środowiskach          
i miejscach albo do zaniechania używania alkoholu 
lub innego środka w celu wprowadzenia się w stan 
odurzenia; (…)

Art.6 ust.2  Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich 
(Dz.U.2010.33.178 z późn. zm.)



W razie stwierdzenia u nieletniego (…) 
nałogowego używania alkoholu albo innych 
środków w celu wprowadzenia się w stan 
odurzenia, sąd rodzinny może orzec umieszczenie 
nieletniego w szpitalu psychiatrycznym lub innym 
zakładzie leczniczym.

 Art.12 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
(Dz.U.2010.33.178 z późn. zm.)



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

  Art.30 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2012.124 



A co z osobą, która ukończyła 18 lat?

Podjęcie leczenia, rehabilitacji lub reintegracji 
osób uzależnionych jest dobrowolne,jeżeli 
przepisy nie stanowią inaczej

Art.25 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2012.124 )



Przymusowe leczenie

W razie skazania osoby uzależnionej za 
przestępstwo pozostające w związku z używaniem 
środka odurzającego (…) na karę pozbawienia 
wolności, sąd warunkowo zawiesza wykonanie 
kary i zobowiązuje skazanego do poddania się 
leczeniu (…)
Art. 71 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2012.124 )



Wyjątkowo drastyczny krok

Ubezwłasnowolnienie  – często jedyna szansa na 
uratowanie czyjegoś życia

wniosek składamy w Sądzie Okręgowym



Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
z dnia 29 lipca 2005 r. (z późn. zmianami)

        Przepisy karne - wybrane



Na terenie naszego kraju karalne jest:

 posiadanie środków odurzających lub substancji 
psychotropowych – zagrożenie karą pozbawienia wolności 
do lat 3, a w przypadku posiadania znacznej ilości – 
grzywna i kara pozbawienia wolności od roku do lat 10;

 udzielanie środka odurzającego lub substancji 
psychotropowej innej osobie;

 ułatwianie i umożliwianie użycia środków 
      odurzających lub substancji psychotropowych;



nakłanianie do użycia środka odurzającego lub substancji 
   psychotropowych;
   Za powyższe czyny grozi kara pozbawienia wolności do 
   lat 3. Jeśli sprawca udziela tych środków małoletniemu
   lub nakłania go do użycia ich – kara pozbawienia  
   wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 odpłatne udzielanie, nakłanianie, ułatwianie,  
    umożliwianie użycia – zagrożenie karą pozbawienia
    wolności od roku do 10 lat; jeśli osobie małoletniej – 
kara
    pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.;



W naszym państwie zabroniona jest:

uprawa maku, konopi i krzewu koki – w celach 
innych niż na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, 

spożywczego, włókienniczego, chemicznego, 
kosmetycznego, nasiennictwa i bez  

odpowiedniego zezwolenia



Czy osoba nieletnia  odpowiada za swoje czyny 
czy jest bezkarna?

Nieletni w wieku 13 – 17 lat popełnia czyn karalny, za 
który odpowiada przed sądem rodzinnym 

Jeżeli sprawca ukończy 17 lat popełnia przestępstwo
 i odpowiada przed sądem jak osoba dorosła

Popełnienie czynu zabronionego 
przez osobę do 13 roku życia jest przejawem 
demoralizacji i sąd rodzinny może zastosować 

wobec niego środki wychowawcze



Dopalacze 

Według nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 
oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

dopalacze traktowane są jak  narkotyki. 

  Za posiadanie tych środków psychoaktywnych 
grozi do 3 lat więzienia, a za handel - nawet 12 lat.

Wcześniej za handel dopalaczami groziła jedynie kara finansowa. 



Rodzicu zareaguj:
gdy zaobserwujesz u swojego dziecka: 
trudność w koncentracji uwagi, zmienność nastrojów;
nadpobudliwość, rozdrażnienie, ataki agresji lub 
nadmierną wesołość;
stany depresyjne, napady lęku;
bełkot słowny, niemożność wyartykułowania sensownych 
słów lub słowotok;
zaburzenia koordynacji ruchowej;
halucynacje wzrokowo-słuchowe, urojenia;



bezsenność;
przekrwienie gałek ocznych, rozszerzone źrenice;
dreszcze, wymioty, zesztywnienie lub zwiotczenie mięśni

gdy znajdziesz u swojego dziecka:
biały lub kolorowy proszek, susze roślinne;
wyroby przypominające papierosa lub rozpałkę do grilla;
tabletki, kapsułki, listki, nasiona, suszone grzyby;
torebki strunowe, fajki, fifki, podgrzewacze, tubki do 
wdychania.



CO ROBIĆ, GDY PODEJRZEWASZ, 
ŻE DZIECKO BIERZE NARKOTYKI:

Nie zwlekaj, zareaguj od razu – porozmawiaj 
z dzieckiem, powiedz, że się martwisz o nie i okaż 
wyraźny sprzeciw wobec używania narkotyków;

Zapytaj o powody zażywania i uświadom 
konsekwencje i zagrożenia związane z ich 
używaniem;

Daj mu szansę poprawy, ale obserwuj jego 
zachowanie – wprowadź klarowny system nakazów 
i zakazów;

Jeśli zagrożenie jest poważne, szukaj pomocy 
u specjalistów



Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Dziękujemy za uwagę !
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