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NARKOTYKI  NAJLEPSZE WYJCIE
NIE WCHODZIÆ
ogólnopolska kampania Krajowego Biura
ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii

W 2003 roku Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii zorganizowa³o i koordynowa³o drug¹ edycjê kampanii spo³eczno-edukacyjnej pod has³em Narkotyki  najlepsze
wyjcie nie wchodziæ. Pierwsza edycja kampanii odby³a siê w roku 2002. Podstawowym
za³o¿eniem kampanii by³o uwra¿liwienie m³odzie¿y na ryzyko szkód zdrowotnych i spo³ecznych zwi¹zanych z u¿ywaniem narkotyków.
Cele szczegó³owe kampanii w roku 2003 obejmowa³y upowszechnienie informacji wród
m³odzie¿y na temat ryzykownych zachowañ
oraz szkód zdrowotnych i spo³ecznych zwi¹zanych z u¿ywaniem narkotyków oraz rozpowszechnienie informacji na temat antynarkotykowego telefonu zaufania oraz placówek

udzielaj¹cych informacji i pomocy osobom zainteresowanym problemem narkotykowym.
Dla realizacji celów kampanii przygotowano
wiele przedsiêwziêæ o charakterze medialnym
oraz informacyjno-edukacyjnym. Przygotowuj¹c
dzia³ania medialne Krajowe Biuro stara³o siê pozyskaæ do wspó³pracy programy telewizyjne, czasopisma adresowane do m³odzie¿y oraz wykorzystaæ nowe sposoby i metody przekazu informacji,
w szczególnoci popularny wród m³odzie¿y internet. Maj¹c na uwadze uwarunkowania rodowiskowe u¿ywania narkotyków przez m³odzie¿
zaplanowano docieranie z informacj¹ do miejsc
rekreacji, miejsc organizacji masowych imprez
rozrywkowych adresowanych do m³odzie¿y.
dokoñczenie na stronie 54
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PROGRAM PRAC GRUPY POMPIDOU
NA LATA 2004-2006
Wstêp
Program prac na lata 2004-2006 prezentuje
doæ radykalne odejcie od jego poprzednich
edycji zarówno w zakresie celów, jak i g³ównych metod pracy. Niniejszy program stanowi
odpowied na przegl¹d dotycz¹cy funkcjonowania i roli Grupy Pompidou. W szczególnoci
odnosi siê do podstawowych zadañ i dzia³añ
nakrelonych w Deklaracji w sprawie Struktury i Metod Pracy Grupy Pompidou (P-PG/Minconf (2003) 6).
Wyodrêbniono szczegó³owe zadania,
które mog¹ prowadziæ do konkretnych wyników przy uwzglêdnieniu ogó³u pracy dokonanej w innych organizacjach miêdzynarodowych. Do zadañ podstawowych nale¿¹
tylko te, które mog¹ zostaæ zrealizowane
w ramach ograniczeñ bud¿etowych. Natomiast pozosta³e zadania bêd¹ mog³y byæ zrealizowane jedynie w przypadku uzyskania
dodatkowych rodków. Mimo to w bud¿ecie
utworzono pewne rezerwy umo¿liwiaj¹ce
Grupie uwzglêdnienie bie¿¹cych kontaktów
z Europejskim Centrum Monitoringu Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) w zakresie
wspólnych projektów oraz wychodzenie naprzeciw nowym priorytetom stawianym
w trakcie realizacji programu.
Integraln¹ czêci¹ wszystkich dzia³añ bêdzie ich ewaluacja przy jednoczesnym monitoringu ze strony Sta³ych Korespondentów i Biura s³u¿¹ca wypracowaniu nowych struktur.

Pe³na ewaluacja przebiegu realizowanych zadañ zostanie dokonana wiosn¹ 2005 roku. Jej
celem bêdzie zarówno wprowadzenie niezbêdnych poprawek dotycz¹cych drugiej czêci programu, jak równie¿ dostarczenie niezbêdnych informacji do przeprowadzenia
pe³nej debaty na szczeblu ministerialnym
w 2006 roku.

PROGRAM PRAC GRUPY
POMPIDOU NA LATA 2004-2006
MISJA
 Organizacja debat, wymiana dowiadczeñ
oraz transfer wiedzy stanowi¹cych pomost
miêdzy strategi¹, praktyk¹ i badaniami w
zakresie u¿ywania i przemytu narkotyków
CELE
 Promocja budowania strategii opartych na
dowiadczeniach i praktyce z uwzglêdnieniem ich ewaluacji
 Promocja wspó³pracy miêdzyresortowej
oraz wspólnych dzia³añ w zakresie zwalczania narkomanii
 Promocja interdyscyplinarnego podejcia w
zakresie badañ i interwencji
 Promocja jednakowych standardów dobrych
obyczajów, w tym standardów etycznych
PRZEDMIOT DZIA£AÑ
 Codzienna praktyka
 Strategia i praktyka na szczeblu lokalnym
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INSTRUMENTY
 Zaanga¿owanie decydentów, profesjonalistów oraz ekspertów na poszczególnych
platformach wspó³pracy
 Program szczegó³owych zadañ
 Zaanga¿owanie sekretariatu w pracê Grupy Pompidou, jej platform oraz dzia³añ programu
 Bud¿et ogólny
 Bud¿et dobrowolnych sk³adek Pañstw
Cz³onkowskich

Platforma wspó³pracy
Forum Ekspertów ds. Profilaktyki
Forum Ekspertów ds. Leczenia

PLATFORMY WSPÓ£PRACY
Platformy wspó³pracy stanowi¹ g³ówny
instrument realizowania misji Grupy Pompidou. Celem ich dzia³ania jest codzienne tworzenie strategii oraz praktyka w reakcji na zjawisko narkomanii, jednak nie narkomanii
samej w sobie, poniewa¿ do realizacji tego
celu s³u¿¹ inne, lepiej wyposa¿one organizacje, w szczególnoci Europejskie Centrum
Monitoringu Narkotyków i Narkomanii
(EMCDDA).

Cele ogólne
Sygnalizowanie i ewaluowanie postêpów w tej dziedzinie;

Promowanie i rozwijanie standardów dobrych obyczajów;
Forum Ekspertów ds. Wymiaru Sprawie- Identyfikowanie priorytetów i potrzeb.
dliwoci oraz aspektów prawnych
Komitet Ekspertów ds. Badañ

Sygnalizowanie postêpów w u¿ywaniu danych i badañ zarówno w
budowaniu strategii jak i praktyce;
Identyfikowanie priorytetów i potrzeb oraz rozwijanie strategii badawczych.

Komitet Ekspertów ds. Etyki

Sygnalizowanie postêpów w zakresie etyki w praktyce i dzia³aniach
badawczych;
Promowanie i rozwijanie standardów w zakresie etyki w praktyce i
dzia³aniach badawczych.

Grupa ds. Wspó³pracy Portów
Lotniczych oraz lotnictwa

Sygnalizowanie postêpów w dostosowywaniu rozwi¹zañ w zakresie przemytu narkotyków na lotniskach i w lotnictwie;
Promowanie i rozwijanie standardów w zakresie wspó³pracy operacyjnej pomiêdzy portami lotniczymi w Europie.
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Platformom nadano odmienne nazwy po to, by ujawniæ spodziewane ró¿nice w liczbie ich cz³onków. Istniej¹ca ju¿ Grupa Lotniskowa tradycyjnie skupia oko³o 80 cz³onków. Nowe Platformy ds. Profilaktyki, Leczenia
i Wymiaru Sprawiedliwoci bêd¹ prawdopodobnie mia³y podobny kszta³t do Grupy Ekspertów z zakresu
Epidemiologii licz¹cej 40 cz³onków. Platformy ds. Badañ i Etyki mog³yby mieæ nieco mniej liczny charakter
tj. 10-15 ekspertów powo³anych do kontynuowania prac rozpoczêtych przez Komitet Przygotowawczy ds.
Konferencji Strategicznych oraz Grupê Steruj¹c¹ ds. Etyki i Praw Cz³owieka.
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STRUKTURA
Konferencja na szczeblu
ministerialnym
Stali korespondeci

Bud¿et
ogólny

Biuro

Sekretariat

PLATFORMY WSPÓ£PRACY

Bud¿et
dobrowolnych
sk³adek

SZCZEGÓ£OWE ZADANIA

Ka¿da platforma posiada cele ogólne dotycz¹ce sygnalizowania bie¿¹cych wydarzeñ z zakresu
jej funkcjonowania, promowania i rozwijania
wspólnych standardów dobrych obyczajów, a tak¿e identyfikowania potrzeb i priorytetów.
Zasady pracy
 Platformy oparte s¹ na zasadzie otwartego
dialogu.
 Dyskusje prowadzone na poszczególnych
platformach bêd¹ posiadaæ swoj¹ strukturê
przygotowan¹ przez Sekretariat zgodnie z decyzjami Sta³ych Korespondentów lub ekspertów z zewn¹trz dzia³aj¹cych w jego imieniu.
 Platformy mog¹ zapraszaæ do swojego grona
ekspertów lub organizacje w roli konsultantów udzielaj¹cych informacji zgodnych z celami dzia³ania platform.
 Platformy realizuj¹ szczegó³owe zadania
zwi¹zane z Programem Pracy Grupy Pompidou, z uwzglêdnieniem seminariów i konferencji powiêconych konkretnym zagadnieniom.

Dokumentacja
przeprowadzonych prac
 Raporty z sesji dyskusyjnych, z uwzglêdnieniem sygna³ów dotycz¹cych spraw bie¿¹cych i zaleceñ, co do przysz³ych dzia³añ
 Sprawozdania z seminariów, warsztatów
i konferencji zorganizowanych z inicjatywy
poszczególnych platform.
 Raporty dotycz¹ce innych specjalnych projektów i dzia³añ.
Udzia³
 Cz³onkami Platform s¹ Stali Korespondenci oraz uznani eksperci powo³ywani z nominacji Sta³ych Korespondentów.
 W celu zapewniania kontynuacji Programu
Grupy Pompidou cz³onkowie Platform powinni byæ powo³ywani na ca³y okres trwania prac.
 Przewodnicz¹cym ka¿dej Platformy jest
cz³onek Biura Sta³ych Korespondentów.
Realizacja programu
 Platformy ds. Profilaktyki, Leczenia i Wymiaru Sprawiedliwoci nie zosta³y jeszcze
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utworzone. Zaczn¹ funkcjonowaæ w pierwszej po³owie 2004 roku zgodnie z decyzjami Sta³ych Korespondentów.
 Komitet Koordynacyjny ds. Etyki (Steering
Committe on Ethics) ju¿ istnieje, lecz liczba jego cz³onków zostanie zwiêkszona. Komitet nawi¹¿e wspó³pracê z departamentami ds. Etyki i Praw Cz³owieka Rady Europy
oraz innymi organizacjami w celu zapewnienia interdyscyplinarnoci dzia³añ.
 Grupa ds. Wspó³pracy Portów Lotniczych
i Lotnictwa ju¿ istnieje i bêdzie kontynuowaæ swoje prace jak dotychczas.
Koszty
 Koszty operacyjne Platform pokrywane s¹
z bud¿etu ogólnego Grupy Pompidou. Obejmuj¹ one: utrzymanie personelu Sekretariatu, orodki szkoleniowe, t³umaczenia ustne
i pisemne oraz publikacje raportów. Pañstwa
Cz³onkowskie zapraszane s¹ do udzia³u w
pokrywaniu tych kosztów poprzez organizowanie spotkañ Platform, co jest ju¿ ogólnie stosowan¹ praktyk¹ w pracach Grupy
ds. Wspó³pracy Portów Lotniczych i Lotnictwa.
 W ramach bud¿etu ogólnego ka¿da z Platform ma wyznaczony roczny bud¿et w wysokoci 10 000 euro z przeznaczeniem dla
konsultantów z zewn¹trz oraz czo³owych
prelegentów. Fundusze te nie maj¹ jednak
zastosowania w pracach Grupy ds. Wspó³pracy Portów Lotniczych i Lotnictwa, gdy¿
na forum tej Platformy jej eksperci dyskutuj¹ o zagadnieniach operacyjnych zwi¹zanych g³ównie z ich w³asnymi dowiadczeniami wynikaj¹cymi z praktyki.
 W myl ogólnie przyjêtej zasady ka¿dy ze
Sta³ych Korespondentów pokrywaæ bêdzie
koszty czynnego udzia³u (w tym koszty pod-

ró¿y i wydatki) cz³onków danej platformy
pochodz¹cych z kraju Sta³ego Korespondenta. Udzia³ ekspertów z krajów spoza Unii
Europejskiej mo¿e byæ obecnie sfinansowany dziêki rodkom pochodz¹cym z Planu Stowarzyszeniowego (Fellowships Scheme), który jest ujêty w bud¿ecie ogólnym (patrz:
Zadania Szczegó³owe).

PROGRAM ZADAÑ
SZCZEGÓ£OWYCH
W latach 2004-2006 Stali Korespondenci
przedstawili do zatwierdzenia Ministrom listê
szczegó³owych zadañ, którymi maj¹ zaj¹æ siê
Platformy w latach 2004-2006 korzystaj¹c przy
tym z programu konkretnych dzia³añ.
W zasadzie zadania szczegó³owe realizowane s¹ przez same Platformy w kontekcie regularnych sesji, albo na drodze specjalnych konferencji, seminariów, warsztatów lub projektów
badawczych nadzorowanych przez Sta³ych
Korespondentów.
Zadania szczegó³owe zosta³y podzielone na
zadania zaplanowane pokrywane z bud¿etu ogólnego Grupy Pompidou oraz zadania zamierzone, które wymagaj¹ dobrowolnych sk³adek od
Pañstw Cz³onkowskich oraz wspó³finansowania
poprzez inne organizacje. Zadania zaplanowane
mog¹ byæ zrealizowane jedynie wtedy, gdy zapewnione zostan¹ wymagane rodki bud¿etowe.
Tabele poni¿ej przedstawiaj¹ zarys tematów
na lata 2004-2006 wraz ze szczegó³owymi zadaniami, celami oraz szacowanymi kosztami
konsultantów i ekspertów z zewn¹trz. Kosztorysy zosta³y sporz¹dzone w euro na trzyletni
okres od 2004 do 2006 roku.
Szczegó³owe plany pracy wraz z kosztorysami na kolejne lata 2004, 2005 i 2006 zostan¹ sporz¹dzone po utworzeniu platform wspó³pracy.
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ZADANIA ZAPLANOWANE
POKRYWANE Z BUD¯ETU OGÓLNEGO
PROFILAKTYKA
Temat podstawowy:
 Zaanga¿owanie rodziców i m³odzie¿y w dzia³alnoæ profilaktyczn¹
Cele

Nr

Temat

2.2.4

Anga¿owanie rodziców i m³o- Opracowanie wytycznych dotycz¹cych wspó³pracy miêdzy rodzicami,
dzie¿y we wspó³pracê z instytu- m³odzie¿¹ a instytucjami w zakresie zagadnieñ zwi¹zanych z profilaktyk¹ uzale¿nieñ, rozwi¹zaniami prawnymi oraz leczeniem.
cjami

2.3.1

Propagowanie rozwi¹zañ profi- Ewaluacja korzystania z Europejskiego Podrêcznika Profilaktyki, ocelaktycznych w oparciu o istnie- na przysz³ego zapotrzebowania na podrêczniki profilaktyki, okrelenie
stopnia korzystania z materia³ów profilaktycznych w programach i szkoj¹ce potrzeby
leniach rodowiskowych, opracowanie innowacyjnych form dystrybucji materia³ów profilaktycznych.

SYSTEM LECZENIA
Temat podstawowy:
 Nastêpstwa zmieniaj¹cych siê wzorów u¿ywania narkotyków
Nr

Temat

Cele

3.1

Przystosowanie leczenia do Zbudowanie strategii dostosowywania us³ug do zmieniaj¹cych siê
zmieniaj¹cych siê wzorów u¿y- wyzwañ pojawiaj¹cych siê przed lecznictwem oraz  tam, gdzie to
wania
mo¿liwe  opracowywanie odpowiednich procedur

WYMIAR SPRAWIEDLIWOCI I ASPEKTY PRAWNE
Temat podstawowy:
 Zmiany w Wymiarze Sprawiedliwoci w odniesieniu do przestêpców u¿ywaj¹cych narkotyki
z uwzglêdnieniem powi¹zanych aspektów prawnych
W bud¿ecie ogólnym nie przewidziano ¿adnych konkretnych dzia³añ
PORTY LOTNICZE I LOTNICTWO
Temat podstawowy:
 Gromadzenie danych o pasa¿erach jako element dzia³añ wymierzonych przeciwko przemytowi narkotyków
Nr

Temat

Cele

4.2.2

Projekty wspó³pracy operacyjnej w
zakresie przestêpczoci na lotniskach
oraz gromadzenia danych o pasa¿erach

Kontynuacja obecnych projektów zwalczania przestêpczoci na
lotniskach; rozwój i dystrybucja metod gromadzenia danych o
pasa¿erach

8
BADANIA
Tematy podstawowe:
 Strategie rozwoju przysz³ych badañ
 Badania jako pomoc w budowaniu strategii i praktyki na szczeblu lokalnym
Nr

Temat

Cele

1.1

£¹cznoæ ze Spo³ecznoci¹ Ba- Wspieranie Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Badañ Spo³eczdawcz¹
nych nad U¿ywaniem Narkotyków (ESSD)
Nawi¹zanie dialogu ze rodowiskiem badawczym w celu ledzenia
najnowszych rozwi¹zañ w zakresie europejskich badañ nad u¿ywaniem narkotyków; wnoszenie wk³adu naukowego w dzia³alnoæ Grupy Pompidou na przestrzeni ca³ego programu.

1.2

Opracowanie nowej strategii roz- Kontynuacja konferencji strategicznej na temat epidemiologii; ocewoju epidemiologii (Wspólne na osi¹gniêæ badañ epidemiologicznych; okrelenie i rozwój priorydzia³ania PG/EMCDDA/WHO) tetów oraz strategii dla przysz³ych badañ

ETYKA
Temat podstawowy:
 Etyka w codziennej praktyce interwencji narkotykowych
W bud¿ecie ogólnym nie przewidziano ¿adnych konkretnych dzia³añ

ZADANIA ZAMIERZONE UWARUNKOWANE
BUD¯ETAMI DOBROWOLNYMI
SYSTEM LECZENIA
Nr

Temat

Cele

3.2

Porównanie wyników leczenia

Porównanie badañ nad wynikami leczenia w celu oceny efektywnoci ró¿nych
form w konkretnych sytuacjach oraz w odniesieniu do ró¿nych profili klienta

3.3

Seminaria powiecone formom
leczenia

Seminaria szkoleniowe dla republik kaukaskich; transfer wiedzy na temat
form leczenia, szczególnie w zakresie leczenia substytucyjnego

ETYKA
Nr

Temat

5.2

Prawa cz³owieka a prewencyjne Ocena zagadnieñ zwi¹zanych z prawami cz³owieka w odniesieniu do
testowanie uczniów na obecnoæ prewencyjnych testów na obecnoæ narkotyków
narkotyków

5.3

Etyka zawodowa a prawa
cz³owieka w prewencyjnych
dzia³aniach policji

Cele

Identyfikacja zagadnieñ praw cz³owieka zwi¹zanych z zaanga¿owaniem si³ policyjnych w profilaktykê uzale¿nieñ od narkotyków
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PROFILAKTYKA
Nr

Temat

Cele

2.1.1

Nagroda za najlepszy program
profilaktyczny

Nagrodzenie najlepszego europejskiego programu profilaktycznego
aktywizuj¹cego m³odzie¿

2.1.2

Europejskie Forum Konsultacyj- Opracowanie propozycji i pomys³ów w zakresie programów prewenne ds. Profilaktyki Uzale¿nieñ od cyjnych oraz projektów, które efektywnie docieraj¹ do m³odzie¿y i spraNarkotyków
wiaj¹, ¿e m³odzi ludzie staj¹ siê ich uczestnikami.

2.1.3

Warsztaty m³odzie¿owe

Anga¿owanie m³odzie¿y w dzia³ania profilaktyczne; ukazanie dobrych
obyczajów; nominowanie programów do nagrody za najlepszy program profilaktyczny

2.2.1

Aktywizacja umiejêtnoci wychowawczych rodziców w profilaktyce
uzale¿nieñ od narkotyków

Seminaria szkoleniowe adresowane do republik kaukaskich;wspieranie
rodziców w lepszym wykorzystaniu umiejêtnoci wychowawczych jako
narzêdzia w profilaktyce uzale¿nieñ od narkotyków.

2.2.2

Stworzenie internetowej strony
wsparcia dla rodziców

Rozwój programów szerz¹cych wiedzê na temat technologii informatycznych w kontekcie wymiany informacji, dostêpu do internetowych stron wsparcia i szkolenia dla rodziców zaanga¿owanych w profilaktykê uzale¿nieñ

2.2.3

Przekazywanie rodzicom wiedzy
na temat profilaktyki uzale¿nieñ

Rozwój nieformalnych metod szkolenia oraz form artystycznej ekspresji w celu umo¿liwienia efektywnej pracy rodziców w zakresie profilaktyki uzale¿nieñ od narkotyków.

2.3.2

Finansowanie i realizacja progra- Wypracowanie wytycznych w zakresie metod gromadzenia rodków fimów profilaktycznych
nansowych, form realizacji, oceny potrzeb, monitorowania i ewaluacji programów profilaktycznych

2.3.3

Wp³ywanie na decyzje polityczne Opracowanie wytycznych do budowania strategii profilaktycznych opartych o
dotycz¹ce narkomanii za pomoc¹ sprawdzone rozwi¹zania w celu zlikwidowania ró¿nicy pomiêdzy sprawdzonysprawdzonych rozwi¹zañ.
mi rozwi¹zaniami a rozwi¹zaniami podyktowanymi wzglêdami politycznymi

WYMIAR SPRAWIEDLIWOCI
Nr

Temat

Cele

4.3.1

rodki odurzaj¹ce i substancje
psychotropowe (Wspólne dzia³ania PG/INCB)

Przegl¹d dzia³añ kontrolnych w odniesieniu do realizacji konwencji ONZ; opracowanie propozycji konkretnych dzia³añ w zakresie
poszczególnych zagadnieñ.

4.3.2

Zbadanie konkretnych zagadnieñ zwi¹zanych z kontrol¹

Kontynuacja poprzednich dzia³añ w odniesieniu do methylphenyldate; ewaluacja realizacji rezolucji Komisji ds. rodków Odurzaj¹cych (CND) w zakresie odpowiedniego u¿ywania benzodiazepiny.

4.1.2

Wiêzienne programy
szkoleniowe

Program szkoleniowy dla Czarnogóry. Szkolenie personelu wiêziennego w zakresie profilaktyki i leczenia uzale¿nieñ od narkotyków;
rozwój ogólnych modu³ów szkoleniowych w tym zakresie.

6.2

Uzale¿nienie od narkotyków
a bezpieczeñstwo na drogach

Kontynuacja poprzednich dzia³añ w odniesieniu do uzale¿nienia od
narkotyków i bezpieczeñstwa na drogach; ocena zwi¹zanych z tym
dzia³añ i inicjatyw.
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BADANIA
Nr

Temat

Cele

1.3

Monitoring lokalny

Promocja zintegrowanych dzia³añ w oparciu o badania naukowe i
wspó³pracê miêdzyresortow¹; opracowanie wytycznych dotycz¹cych
wdra¿ania systemów monitoringu lokalnego w zakresie wspierania
realizacji strategii i codziennej praktyki; opracowanie wytycznych
dotycz¹cych korzystania z informacji na temat codziennej praktyki.

1.4

Europejski Program Badañ nad
U¿ywaniem Alkoholu i rodków Odurzaj¹cych przez M³odzie¿ Szkoln¹ (ESPAD)

Dzia³ania wspieraj¹ce Europejski Program Badañ nad U¿ywaniem
Alkoholu i rodków Odurzaj¹cych przez M³odzie¿ Szkoln¹
(ESPAD);Dzia³ania koordynuj¹ce nastêpn¹ edycjê badañ ESPAD
w roku 2006, poprawa analizy i wykorzystania danych ESPAD w
celu wspierania realizacji strategii i dzia³añ praktycznych.

1.5

Analiza danych w celu identyfi- Ocena i interpretacja czynników ryzyka w zakresie picia alkoholu,
kacji m³odzie¿y z grupy ryzyka palenia tytoniu i u¿ywania narkotyków wród m³odzie¿y; opracowanie narzêdzi analizy danych ESPAD.

1.6

Wp³yw danych nt. potrzeb
leczenia na realizacjê strategii
i dzia³añ praktycznych

Przegl¹d tego w jaki sposób dane nt. potrzeb leczenia zosta³y u¿yte
w odniesieniu do tworzenia strategii i okrelania dzia³añ praktycznych; identyfikacja przyk³adów skutecznych dzia³añ; opracowanie
procesu lepszego wykorzystania danych nt. potrzeb leczenia w tworzeniu strategii dzia³añ opartych o badania naukowe.

1.7

Sieæ ródziemnomorska

Ustanowienie sieci wymiany informacji nt. narkotyków w krajach
Bliskiego Wschodu i Afryki Pó³nocnej w basenie Morza ródziemnego; opracowanie instrumentów gromadzenia danych i monitoringu; promocja metodologii ESPAD w badaniach szkolnych.

DEKLARACJA POLITYCZNA
1. Ministrowie, delegacje rz¹dowe oraz repre potrzebê zacienienia wspó³pracy pomiêdzy
zentanci Komisji Europejskiej uczestnicz¹krajami cz³onkowskimi i krajami spoza Unii,
cy w Dubliñskiej Konferencji Grupy Pom szczegó³owe zadania Grupy Pompidou w
pidou nt. Wspó³pracy w zakresie walki
kontekcie funkcjonowania europejskich inz narkomani¹ i przemytem narkotyków:
stytucji;
2. Po przeanalizowaniu nowych wyzwañ stoj¹- 3. potwierdzamy nasze zobowi¹zanie, w duchu
cych przed polityk¹ walki z narkomani¹ w Euw jakim zosta³a utworzona i dzia³a Grupa Pomropie, k³ad¹c nacisk na:
pidou, do kontynuowania i zacieniania wspó³ poziomy i wzory politoksykomanii,
pracy pomiêdzy krajami europejskimi w za wzrastaj¹c¹ potrzebê budowania strategii w
kresie wszystkich aspektów problematyki
oparciu o wyniki leczenia,
narkotykowej w oparciu o z³o¿on¹, zrównowa-
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4.

5.

6.

7.

¿on¹, interdyscyplinarn¹ strategiê, i jednoczenie zgadzamy siê w poni¿szych kwestiach:
w odniesieniu do zjawiska politoksykomanii
uznajemy potrzebê:
 rozbudowania systemu monitoringu zjawiska polioksykomanii
 przeprowadzenia badañ nad wynikaj¹cym
z tego ryzykiem dla poszczególnych osób
i spo³eczeñstwa
 przyjêcia skoordynowanej globalnej strategii
walki z narkomani¹ i uzale¿nieniami przy
uwzglêdnieniu spo¿ycia alkoholu, palenia tytoniu i przepisywania leków psychotropowych
 przystosowania organizacji s³u¿b odpowiedzialnych za leczenie i profilaktykê
do bardziej efektywnego reagowania na
nowe zjawiska w zakresie narkomanii,
zw³aszcza u¿ywania nowych substancji
oraz jednoczesnego u¿ywania kilku rodków psychoaktywnych
 zapewnienia odpowiedniego szkolenia dla
profesjonalistów oraz innych kluczowych
us³ugodawców z tej dziedziny;
podkrelamy wagê badañ ewaluacyjnych
w zakresie interwencji dotycz¹cych ogólnej
polityki, programu czy ustawodawstwa na bazie których opracowane zostan¹ przysz³e efektywne strategie poparte sprawdzonymi rozwi¹zaniami;
uznajemy wagê anga¿owania spo³eczeñstwa,
w tym narkomanów i organizacji m³odzie¿owych, w rozwój dzia³añ dotycz¹cych profilaktyki, leczenia, spo³ecznej terapii i badañ;
uznaj¹c wagê rozwijania strategii walki z
narkomani¹ opartych o sprawdzone rozwi¹zania przy uwzglêdnieniu miêdzynarodowych zasad systemu kontroli u¿ywania narkotyków zgodnie z Konwencjami Narodów
Zjednoczonych z 1961, 1971 i 1988 roku
dostrzegamy potrzebê:

8.

9.

10.

11.

 promowania otwartego dialogu ze rodowiskami badawczymi i naukowymi, pracownikami rodowiskowymi, realizatorami
programów lokalnych, organizacjami pozarz¹dowymi oraz osobami dotkniêtymi problemem narkomanii
 wymiany dowiadczeñ w zakresie nowych
efektywnych form leczenia
 szczególnej oceny przeszkód na drodze
do wdra¿ania strategii opartych o sprawdzone rozwi¹zania wraz z metodami ich
pokonywania;
uznajemy potrzebê zacieniania miêdzynarodowej wspó³pracy, a w szczególnoci wymiany dowiadczeñ pomiêdzy pañstwami
cz³onkowskimi Unii Europejskiej i innymi
krajami europejskimi;
podkrelamy potrzebê dalszego wzmacniania
dzia³añ legislacyjnych i kooperatywnych w zakresie pozbawiania organizacji przestêpczych
legalnie nabytych aktywów oraz zachêcania
s³u¿b do walki z przemytem narkotyków do
wykrywania transgranicznych przep³ywów
walutowych równolegle z dzia³aniami zmierzaj¹cymi do wykrywania przemytu narkotyków i prekursorów chemicznych;
zobowi¹zujemy siê do poszukiwania rozwi¹zañ maj¹cych na celu wyposa¿enie organów
cigania w odpowiednie instrumenty prawne
i techniczne, które s³u¿y³yby do zbierania,
przechowywania i analizy danych wraz z ich
odpowiedni¹ ochron¹ i zabezpieczeniem
przed dostêpem do nich osób trzecich;
potwierdzamy wagê zwracania nale¿ytej uwagi zagadnieniom natury etycznej i praw cz³owieka le¿¹cych u podstaw strategii walki z
narkomani¹ jak te¿ interwencji, które mog¹
dostarczyæ powa¿nych argumentów w przezwyciê¿aniu moralnych dylematów utrudniaj¹cych podejmowanie skutecznych dzia³añ;
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12. W sk³adzie ograniczonym jedynie do
cz³onków Grupy Pompidou, uzgadniamy
co nastêpuje:
13. Grupa Pompidou skupi swoje dzia³ania na
zwiêkszaniu efektywnoci i jakoci strategii
walki z narkomani¹ poprzez wspieranie procesów decyzyjnych oraz realizatorów strategii walki z narkomani¹;
14. Grupa Pompidou bêdzie realizowaæ te dzia³ania w szczególnoci poprzez:
 szerzenie wp³ywu wiedzy naukowej na strategie walki z narkomani¹; wspieranie roli
nauki w codziennej praktyce
 tworzenie platform wspó³pracy dla osób
odpowiedzialnych za realizowanie strategii walki z narkomani¹ w codziennej
praktyce (pracowników s³u¿by zdrowia,

pracowników opieki spo³ecznej, urzêdników wymiaru sprawiedliwoci, policji,
s³u¿b celnych oraz urzêdników na szczeblu lokalnym itd.)
 promowanie wymiany dowiadczeñ, a tak¿e zachêcanie do profesjonalnej debaty
 szerzenie rozwi¹zañ zdroworozs¹dkowych
i innowacyjnych;
15. podkrelamy wagê bliskiej wspó³pracy z innymi miêdzynarodowymi organizacjami w
tym zakresie uwzglêdniaj¹c potrzebê maksymalizowania dzia³añ synergicznych oraz unikania duplikowania wysi³ków;
16. ponawiamy nasze zobowi¹zanie do realizacji
dzia³añ w ramach Grupy Pompidou zgodnie
z przyjêtym programem oraz metodami pracy uzgodnionymi podczas tej konferencji.

SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE
POSTAWY I ZACHOWANIA
NARKOTYKI - OPINIE I PRZEKONANIA
Wyniki ogólnopolskiego badania ankietowego 2002
WPROWADZENIE
Przedmiotem trzeciej czêci prezentacji wyników badania ankietowego zrealizowanego
w lecie 2002 r. wród mieszkañców naszego
kraju s¹ opinie i przekonania na temat narkotyków. Poprzednie dwie czêci zdaj¹ce sprawê
z rozmiarów zjawiska u¿ywania narkotyków
oraz z ocen ich dostêpnoci publikowane by³y
w dwóch poprzednich numerach Serwisu.*
W pierwszym z nich znaleæ mo¿na szczegó³y
*

dotycz¹ce metody badania oraz materia³u badawczego. Tu przypomnijmy tylko, ¿e badanie zrealizowane zosta³o w czerwcu 2002 r. na próbie
losowej mieszkañców Polski w wieku 16 lat
i wiêcej. Poza badaniem ogólnopolskim badaniu poddano tak¿e próby z kilku województw
i kilku miast, które po odpowiednim zwa¿eniu
zasili³y próbê ogólnopolsk¹. W efekcie liczy³a
ona 3148 osób.
Kwestia opinii i przekonañ na temat narkotyków wydaje siê mieæ istotne znaczenie

Serwis Informacyjny. Narkomania nr 2 (21) 2003 oraz 3 (22) 2003
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zarówno jako czynnik rozpowszechniania siê
zjawiska u¿ywania narkotyków, jak równie¿
wspó³wyznacznik polityki wobec narkotyków
i narkomanii. Przekonania, co do szkodliwoci
poszczególnych substancji, oceny ich u¿ywania dokonywane z perspektywy norm spo³ecznych, spo³eczne przyzwolenie dla narkotyków
lub jego brak maj¹, jak mo¿na przypuszczaæ,
wp³yw na indywidualne decyzje o siêganiu po
narkotyki. Z drugiej strony stanowi¹ one te¿
kontekst dla kszta³towania polityki spo³ecznej
w tym zakresie. Oczekiwania spo³eczne odciskaj¹ swoje piêtno na decyzjach o priorytetach
w polityce wobec substancji, o poziomie libe-

ralizmu rozwi¹zañ prawnych, czy wyborze strategii zapobiegawczych.
W tej czêci prezentacji wyników badania
analizie poddamy postrzeganie narkomanii
jako problemu spo³ecznego na tle innych problemów oraz oceny poszczególnych narkotyków dokonywane z perspektywy norm spo³ecznych oraz ryzyka, jakie wi¹¿e siê z ich
u¿ywaniem. Na koniec zobaczymy jak wielu
mieszkañców naszego kraju sk³onnych jest
przyzwoliæ na u¿ywanie marihuany i heroiny
oraz w jakich segmentach struktury spo³ecznej lokuj¹ siê osoby nastawione do tych substancji liberalnie.

Tabela 1. Ocena wa¿noci ró¿nych problemów spo³ecznych na poziomie kraju (odsetki badanych)
Bardzo
wa¿ne

Wa¿ne

rednio
wa¿ne

Ma³o
wa¿ne

Niewa¿ne

Trudno
powiedzieæ

Przestêpczoæ
gospodarcza

49,0

35,0

10,3

2,9

0,9

1,8

Przestêpczoæ
pospolita

46,1

40,7

9,1

2,4

0,5

1,1

Narkomania

51,3

33,1

10,8

2,8

0,9

1,0

Zanieczyszczenie
rodowiska

35,9

43,7

16,2

2,8

0,6

0,6

Alkoholizm

51,6

33,8

10,2

3,2

0,6

0,6

Kryzys moralny

29,3

39,7

21,2

6,1

1,4

2,4

Z³y stan zdrowia
spo³eczeñstwa

45,4

38,7

12,0

2,5

0,4

1,0

Spadek stopy ¿yciowej

65,4

27,1

5,7

0,9

0,2

0,6

Sytuacja mieszkaniowa

44,3

40,7

11,3

2,3

0,4

1,1

Przemoc w rodzinie

45,3

38,5

10,9

3,0

0,8

1,6

Przemoc i agresja
na ulicach

61,6

31,8

5,1

0,7

0,3

0,5

Picie przez m³odzie¿

53,4

34,6

8,6

2,2

0,6

0,8

Bezrobocie

87,5

11,1

0,9

0,2

0,1

0,1

38,23

4,9

15,7

5,7

2,2

3,3

AIDS
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NARKOMANIA JAKO
PROBLEM SPO£ECZNY
Pytanie o ocenê wa¿noci poszczególnych
problemów spo³ecznych w Polsce wpisuje siê
w d³ug¹ tradycjê badañ siêgaj¹c¹ lat siedemdziesi¹tych. Na ró¿nych listach problemów spo³ecznych poddawanych ocenie badanych w latach
osiemdziesi¹tych, nieodmiennie na czele rankingu lokowa³ siê alkoholizm, ale narkomania te¿ zajmowa³a jedn¹ z czo³owych pozycji. Tak przedstawia³y siê wyniki, gdy badani dokonywali oceny
sytuacji na poziomie ca³ego kraju. Oceny odnoszone do skali lokalnej  miasta, gminy, osiedla 
sytuowa³y zarówno alkoholizm, jak narkomaniê
na dalszych pozycjach. W badaniu zrealizowanym
w 2002 r. równie¿ zapytano respondentów o ocenê wa¿noci ka¿dego z problemów w skali kraju
i w skali miejscowoci, w której zamieszkuj¹. Respondenci zostali poproszeni o ocenê (na piêciostopniowej skali) wa¿noci na poziomie kraju, ka¿dego z podanych 14 problemów spo³ecznych.
Krañce skali wyznacza³y odpowiedzi bardzo
wa¿ny i niewa¿ny. Pozostawiono te¿ respondentom mo¿liwoæ odpowiedzi trudno powiedzieæ. Nastêpnie proszono ich o wybór jednego
problemu ich zdaniem najwa¿niejszego. Lista problemów poddana ocenie badanych zaczerpniêta
zosta³a z badañ nad problemem alkoholowym
przeprowadzonych w 1992 r. i nawi¹zywa³a do
wczeniejszych badañ z 1989 r. i 1984 r. W badaniach z 1992 r. lista zosta³a uzupe³niona o nowopowsta³e zjawiska, jak np. bezrobocie. W badaniach z 1998 r. dodano kolejne trzy problemy, tj.
przemoc w rodzinie, przemoc i agresjê na ulicach oraz picie alkoholu przez m³odzie¿.
W 2002 r. zastosowano dok³adnie tak¹ sam¹ listê
problemów jak w badaniu z 1998 r. Wyniki odnosz¹ce siê do ocen formu³owanych na poziomie
kraju w 2002 r. zestawiono w tabelach 1 i 2.

Tabela 2. Najwa¿niejszy problem spo³eczny
w Polsce w ocenie badanych (odsetki respondentów)
Przestêpczoæ gospodarcza

12,5

Przestêpczoæ pospolita

5,0

Narkomania

5,3

Zanieczyszczenie rodowiska

0,8

Alkoholizm

5,6

Kryzys moralny

1,7

Z³y stan zdrowia spo³eczeñstwa

3,8

Spadek stopy ¿yciowej

8,4

Sytuacja mieszkaniowa

1,9

Przemoc w rodzinie

2,7

Przemoc i agresja na ulicach

5,4

Picie przez m³odzie¿

1,6

Bezrobocie

44,0

AIDS

0,9

Inne problemy

0,3

W skali kraju na pierwsze miejsce wysuwa
siê problem bezrobocia. Najwy¿szy odsetek badanych uzna³ go za bardzo wa¿ny (87,5%) i najczêciej by³ te¿ wybierany jako najwa¿niejszy
problem spo³eczny w Polsce (44,0%.) Na drugim miejscu pod wzglêdem wyborów bezwzglêdnych ulokowa³ siê spadek stopy ¿yciowej
65,4% wyborów jako bardzo wa¿ny. Problem ten
przy wyborze najwa¿niejszego problemu zaj¹³
trzeci¹ pozycjê (8,4%). Drugie miejsce przy wyborze najwa¿niejszego problemu przypad³o przestêpczoci gospodarczej (12,5%), za na trzeciej
pozycji w wyborach bezwzglêdnych znalaz³a siê
przemoc i agresja na ulicach.
Narkomania pojawia siê na szóstym miejscu pod wzglêdem odsetka osób traktuj¹cych
dany problem jako bardzo wa¿ny (51,3%) oraz
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na pi¹tym miejscu wród problemów najwa¿niejszych (5,3%), alkoholizm za na pi¹tym
miejscu pod wzglêdem pierwszego wskanika
(51,6%), i na czwartym miejscu wród problemów najwa¿niejszych (5,6%)
Oceny wa¿noci poszczególnych problemów
w skali miejscowoci, w której mieszkaj¹ badani
dokonywane by³y przy u¿yciu dwóch identycznych pytañ jak dla poziomu ogólnopolskiego, ale
odniesionych do sytuacji lokalnej. Rozk³ady odpowiedzi zestawiono w tabelach 3 i 4.
Oceny formu³owane w odniesieniu do poziomu miejscowoci przynosz¹ pod wieloma wzglêdami podobny, chocia¿ te¿ i trochê odmienny ob-

raz. Na plan pierwszy wysuwa siê tu tak¿e kwestia bezrobocia  80,3% ocen bardzo wa¿ny
i 52,3% wyborów jako najwa¿niejszy. Na drugim
miejscu jest spadek stopy ¿yciowej  60,8% ocen
bardzo wa¿ny i 9,2% wyborów jako najwa¿niejszy. Na trzecim miejscu pod wzglêdem ocen
bardzo wa¿ny ulokowa³ siê problem picia alkoholu przez m³odzie¿ (42,2%), a na kolejnych miejscach przemoc i agresja na ulicach (40,7%) oraz
alkoholizm (40,5%). Narkomania, z wynikiem
27,6%, ulokowa³a siê na dalszych pozycjach.
Warto zauwa¿yæ wysok¹ pozycjê problemu
picia alkoholu przez m³odzie¿ w hierarchii problemów w skali lokalnej, a nisk¹ narkomanii.

Tabela 3. Ocena wa¿noci ró¿nych problemów spo³ecznych w skali lokalnej (odsetki badanych)
Bardzo
wa¿ne

Wa¿ne

rednio
wa¿ne

Ma³o
wa¿ne

Niewa¿ne

Trudno
powiedzieæ

Przestêpczoæ
gospodarcza

23,8

29,7

20,0

13,6

6,8

6,1

Przestêpczoæ
pospolita

27,5

37,8

17,4

10,7

3,1

3,5

Narkomania

27,6

28,9

16,0

13,6

9,7

4,2

Zanieczyszczenie
rodowiska

23,9

36,0

22,4

12,1

3,5

2,0

Alkoholizm

40,5

37,4

15,5

4,5

0,7

1,3

Kryzys moralny

22,3

36,3

24,9

10,6

2,5

3,4

Z³y stan zdrowia
spo³eczeñstwa

35,7

38,6

18,2

4,7

0,7

2,0

Spadek stopy ¿yciowej

60,8

27,7

7,6

2,1

0,5

1,3

Sytuacja mieszkaniowa

33,9

37,1

17,0

7,9

2,3

1,9

Przemoc w rodzinie

28,6

37,8

18,7

9,4

1,9

3,6

Przemoc i agresja
na ulicach

40,7

30,2

14,6

9,0

3,7

1,8

Picie przez m³odzie¿

42,2

36,5

14,2

4,4

1,0

1,6

Bezrobocie

80,3

14,3

3,0

1,1

0,3

1,1

AIDS

21,1

26,2

16,7

14,6

13,5

7,8
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Tabela 4. Najwa¿niejszy problem spo³eczny w
skali lokalnej w ocenie badanych
(odsetki respondentów)
Przestêpczoæ gospodarcza

6,2

Przestêpczoæ pospolita

3,8

Narkomania

3,5

Zanieczyszczenie rodowiska

1,9

Alkoholizm

7,3

Kryzys moralny

1,3

Z³y stan zdrowia spo³eczeñstwa

3,4

Spadek stopy ¿yciowej

9,2

Sytuacja mieszkaniowa

2,0

Przemoc w rodzinie

1,7

Przemoc i agresja na ulicach

4,6

Picie przez m³odzie¿

2,3

Bezrobocie

52,3

AIDS

0,2

Inne problemy

0,2

Wyniki z 2002 r. pokaza³y na podobn¹ rangê alkoholizmu i narkomanii w ocenach respondentów formu³owanych dla poziomu ca³ego kraju. Oceniaj¹c problemy w skali lokalnej badani
wiêksz¹ wagê zdaj¹ siê przywi¹zywaæ do alkoholizmu ni¿ narkomanii. W badaniach z lat
osiemdziesi¹tych obserwowano wy¿sz¹ pozycjê alkoholizmu ni¿ narkomanii tak¿e w ocenach dokonywanych dla ca³ego kraju.

OCENY U¯YWANIA SUBSTANCJI
PSYCHOAKTYWNYCH
U¿ywanie substancji psychoaktywnych spotyka siê czêsto z przejawami spo³ecznego potêpienia. Jest ono znacznie silniejsze, gdy chodzi
o substancje nielegalne. W tabeli 5 zamieszczo-

no oceny badanych odnonie u¿ywania przez
osiemnastolatka poszczególnych substancji dokonywane na skali od zdecydowania potêpiam do zdecydowanie nie potêpiam.
Na licie substancji poddanych ocenie znalaz³y siê zarówno rodki legalne (papierosy, napoje
alkoholowe), jak i nielegalne (marihuana, amfetamina, kokaina, heroina). Zgodnie z przewidywaniami te pierwsze generalnie rzadziej spotyka³y siê z potêpieniem. Warto zauwa¿yæ, ¿e odsetki
badanych potêpiaj¹cych u¿ywanie takich substancji, jak amfetamina, kokaina, czy heroina s¹ nie
tylko bardzo wysokie, ale równie¿ niewiele ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹. Nieco inaczej rzecz siê ma
z marihuan¹. Odsetki potêpiaj¹cych s¹ wprawdzie
znacznie wy¿sze, ni¿ w przypadku wódki, ale jednak trochê ni¿sze ni¿ przy wspomnianych wy¿ej
narkotykach. Wyniki badania ujawni³y s³ab¹ tendencjê do innego traktowanie przetworów konopi, ni¿ tzw. twardych narkotyków. Oznacza to,
¿e w odczuciach spo³ecznych marihuana nie jest
jednoznacznie tak samo postrzegana, jak inne narkotyki. Stopieñ potêpienia picia napojów alkoholowych jest silnie zró¿nicowany w zale¿noci od
typu napoju. Relatywnie najmniej potêpieñ wi¹¿e siê z piwem, wiêcej z winem, najwiêcej z wódk¹. Palenie papierosów lokuje siê na tym tle, gdzie
pomiêdzy piwem i winem.
Stopieñ spo³ecznego potêpienia u¿ywania poszczególnych substancji jest silnie zró¿nicowany
ze wzglêdu na wiek badanych. Prawid³owoæ ta
pojawia siê przy ocenach u¿ywania ka¿dej z substancji. Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e ró¿nice miêdzy m³odszymi i starszymi nie s¹ jednakowe
w przypadku wszystkich substancji. Jak wynika z
danych zgromadzonych w tabeli 6 wraz z wiekiem
zwiêkszaj¹ siê o odsetki respondentów wybieraj¹cych odpowied zdecydowanie potêpiam. Najmniejsze ró¿nice wystêpuj¹ w przypadku szczególnie gronych substancji nielegalnych, takich jak
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heroina czy kokaina. U¿ywanie tych rodków tylko w niewielkim stopniu jest bardziej potêpiane
przez najstarszych ni¿ przez najm³odszych. U¿ywanie substancji legalnych, takich jak napoje alkoholowe czy tytoñ jest silnie potêpiane tylko przez
nielicznych z najm³odszej grupy (4-22%), ale i w
starszych grupach odsetki te nie s¹ szczególnie wysokie (27-49%). Bardzo silne zró¿nicowanie pojawia siê w przypadku marihuany. Jej u¿ywanie spotyka siê ze zdecydowanym potêpieniem u 43%
respondentów z najm³odszej grupy i u 75% badanych z grupy najstarszej.

OCENY RYZYKA ZWI¥ZANEGO
Z U¯YWANIEM SUBSTANCJI
U¿ywanie substancji psychoaktywnych, zarówno legalnych, takich jak napoje alkoholowe czy tytoñ, jak nielegalnych, takich jak narkotyki niesie ze sob¹ ryzyko pojawienia siê
szkód zdrowotnych i spo³ecznych. Ryzyko to jest
szczególnie du¿e, gdy po substancje te siêgaj¹
ludzie nie wiadomi tego co mo¿e im groziæ.

Pewne znaczenie profilaktyczne mo¿e tu mieæ
wiadomoæ wielorakich niebezpieczeñstw
zwi¹zanych z ich u¿ywaniem. Nie tylko dlatego, ¿e uwiadomienie sobie ryzyka sk³aniaæ
powinno do ograniczania konsumpcji, ale równie¿ dlatego, ¿e stwarza ono szansê zadbania
o to, aby zminimalizowaæ niebezpieczeñstwo
powik³añ. Zobaczmy zatem na ile badani zdaj¹
sobie sprawê z ryzyka zwi¹zanego z u¿ywaniem
ró¿nych substancji.
W ankiecie przedstawilimy badanym listê
rodków legalnych i nielegalnych, prosz¹c o ocenê (na czterostopniowej skali) ryzyka zaszkodzenia sobie w wyniku u¿ywania ka¿dego z nich. W
przypadku wiêkszoci substancji pytalimy osobno o ryzyko zwi¹zane z podejmowaniem prób oraz
ryzyko wynikaj¹ce z regularnego u¿ywania. Tylko przy napojach alkoholowych, traktowanych
zreszt¹ ³¹cznie, oraz przy konopiach wprowadzilimy trzy poziomy nasilenia u¿ywania. W przypadku alkoholu odpowiadaj¹ one trzem stylom
picia.: ma³e iloci jednorazowo ale czêsto,
du¿e iloci jednorazowo, ale rzadko oraz du¿o

Tabela 5. Stopieñ spo³ecznego potêpienia u¿ywania przez osiemnastolatka wybranych substancji
psychoaktywnych.
Zdecydowanie
potêpiam

Raczej
nie potêpiam

rednio
wa¿ne

Zdecydowanie
nie potêpiam

Trudno
powiedzieæ

Pali papierosy

19,6

35,7

34,9

6,9

2,9

Pali marihuanê

64,9

24,6

6,2

2,5

1,9

Pije piwo

15,2

27,2

45,7

9,9

1,9

Pije wino

21,3

32,3

37,1

7,0

2,3

Pije wódkê

38,2

32,7

21,7

5,0

2,4

U¿ywa ecstasy

75,7

17,4

2,5

2,1

2,3

U¿ywa amfetaminy

77,5

16,8

2,0

2,1

1,6

U¿ywa kokainy

80,2

14,7

1,5

2,1

1,4

U¿ywa heroiny

80,7

14,7

1,2

2,0

1,4
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Tabela 6. Stopieñ spo³ecznego potêpienia u¿ywania przez osiemnastolatka wybranych substancji psychoaktywnych  rozk³ad odpowiedzi zdecydowanie potêpiam wg wieku respondentów
16-24

25-34

35-44

45-54

55+

Pali papierosy

9,8

14,6

18,5

20,3

30,5

Pali marihuanê

42,9

60,9

72,4

70,1

74,5

Pije piwo

3,8

9,7

14,6

16,6

26,9

Pije wino

8,4

13,8

21,4

24,9

33,5

Pije wódkê

21,6

31,6

40,8

44,3

48,9

U¿ywa ecstasy

58,8

74,7

80,5

81,8

81,0

U¿ywa amfetaminy

61,8

76,6

81,5

84,3

82,0

U¿ywa kokainy

68,4

80,2

83,4

85,1

83,3

U¿ywa heroiny

70,3

80,5

83,5

85,2

83,4

jednorazowo i czêsto. W odniesieniu do konopi
trzy poziomy u¿ywania odpowiadaj¹ eksperymentowaniu, u¿ywaniu okazjonalnemu i regularnemu.
Rozk³ady odpowiedzi przedstawia tabela 7.
Badani w przewa¿aj¹cej wiêkszoci dostrzegaj¹ ryzyko szkód zwi¹zane z u¿ywaniem substancji psychoaktywnych. Tylko bardzo nieliczni stwierdzaj¹, ¿e ich u¿ywanie nie poci¹ga za sob¹ ¿adnego
ryzyka. Stosunkowo najwiêcej takich odpowiedzi
pad³o przy paleniu papierosów od czasu do czasu
oraz przy próbach z marihuan¹. Jednak regularne
palenie tytoniu w iloci, co najmniej jednej paczki
dziennie traktowane jest jako bardzo ryzykowne.
Analiza rozk³adów odpowiedzi wskazuje na
nasilenie u¿ywania jako g³ówne ród³o zró¿nicowania ryzyka, w mniejszym stopniu rolê tê pe³ni
rodzaj substancji. Na przyk³ad eksperymentowanie z marihuan¹ lub haszyszem traktowane jest w
sumie jako mniej ryzykowne ni¿ regularne palenie papierosów lub regularne picie napojów alkoholowych. Ryzyko zwi¹zane z poszczególnymi
substancjami jest jednak równie¿ ró¿nicowane
przez badanych, chocia¿ w mniejszym stopniu.

Jeli wzi¹æ pod uwagê tylko odsetki respondentów wybieraj¹cych odpowied du¿e ryzyko, to
na plan pierwszy wysuwa siê regularne u¿ywanie
heroiny i cracku. Nastêpnie regularne u¿ywanie
ecstasy, regularne palenie marihuany i czêste picie napojów alkoholowych w znacznych ilociach
oraz codzienne wypalanie co najmniej jednej paczki papierosów.
Przy ocenie ryzyka zwi¹zanego z ró¿nymi
stylami picia napojów alkoholowych, za najbardziej niebezpieczny badani uznali czêste picie
w du¿ych ilociach. Na drugim miejscu pod
wzglêdem ryzyka znalaz³ siê wzór polegaj¹cy na
czêstym, tzn. prawie codziennym piciu ma³ych
iloci, a dopiero na trzecim wzór picia wiêkszy
iloci, ale jeden lub dwa razy w czasie weekendu. Ró¿nica miêdzy odsetkami badanych traktuj¹cych te dwa ostatnie wzory za bardzo ryzykowne s¹ bardzo niewielkie.
Wyniki odnosz¹ce siê do postrzegania ryzyka szkód w efekcie u¿ywania substancji psychoaktywnych prowadz¹ do wniosku, ¿e badani s¹ doæ dobrze zorientowani w skali zagro¿eñ.
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Tabela 7. Ocena ryzyka zwi¹zanego z ró¿nymi wzorami u¿ywanie wybranych substancji psychoaktywnych
16-24

25-34

35-44

45-54

Palenie papierosów
od czasu do czasu

6,3

36,7

34,1

21,1

1,9

Wypalanie jednej lub wiêcej paczek
papierosów dziennie

0,6

3,2

15,2

79,2

1,7

Wypijanie jednego lub dwóch drinków prawie codziennie

1,7

12,3

29,6

54,2

2,2

Wypijanie czterech lub piêciu drinków prawie codziennie

0,2

2,2

10,1

85,9

1,6

Wypijanie piêciu lub wiêcej drinków 1 lub 2 razy
w ci¹gu ka¿dego weekendu

1,7

12,4

32,7

50,5

2,6

Próbowanie marihuany lub haszyszu 1
lub 2 razy w ¿yciu

6,9

17,0

19,4

53,1

3,6

Palenie marihuany lub haszyszu od
czasu do czasu

1,2

7,1

17,3

70,9

3,6

Palenie marihuany lub haszyszu
regularnie

0,4

0,6

3,4

92,7

2,9

Próbowanie ecstasy
1 lub 2 razy w ¿yciu

2,5

9,9

17,1

64,9

5,6

U¿ywanie ecstasy regularnie

0,3

0,4

2,2

93,2

3,9

Próbowanie heroiny
1 lub 2 razy w ¿yciu

1,6

7,6

15,8

71,1

3,8

U¿ywanie heroiny regularnie

0,3

0,1

1,1

95,6

2,8

Próbowanie cracku
1 lub 2 razy w ¿yciu

1,6

7,4

14,9

71,4

4,6

U¿ywanie cracku regularnie

0,3

0,1

1,0

95,4

3,2

Za¿ywanie regularnie leków uspokajaj¹cych i nasennych bez wskazañ
lekarskich

0,3

2,3

11,8

81,8

3,7

Wyniki wskazuj¹ te¿, ¿e powoli przestaje byæ aktualny stereotyp, wedle którego pojedyncze eksperymenty z narkotykami budz¹ znacznie wiêksze zagro¿enie ni¿ czêste u¿ywanie w du¿ych
ilociach substancji legalnych, takich jak alkohol czy tytoñ.

55+

Ocena ryzyka zwi¹zanego z u¿ywaniem poszczególnych substancji okaza³a siê zró¿nicowana ze
wzglêdu na wiek badanych. W tabeli 8 zestawiono
odsetki respondentów w kolejnych grupach wiekowych, którzy s¹ sk³onni przypisywaæ poszczególnym
wzorom u¿ywania substancji du¿e ryzyko.
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Tabela 8. Ocena ryzyka zwi¹zanego z ró¿nymi wzorami u¿ywania wybranych substancji psychoaktywnych  rozk³ad odpowiedzi du¿e ryzyko wg wieku respondentów
16-24

25-34

35-44

45-54

55+

Palenie papierosów
od czasu do czasu

13,6

18,9

20,4

21,5

28,4

Wypalanie jednej lub wiêcej paczek
papierosów dziennie

75,8

78,9

79,2

79,7

81,8

Wypijanie jednego lub dwóch drinków prawie codziennie

46,7

52,6

54,2

55,1

60,2

Wypijanie czterech lub piêciu drinków prawie codziennie

82,9

85,0

88,0

86,6

86,6

Wypijanie piêciu lub wiêcej drinków 1 lub 2 razy
w ci¹gu ka¿dego weekendu

44,4

42,6

50,2

52,2

59,3

Próbowanie marihuany lub haszyszu 1
lub 2 razy w ¿yciu

33,7

45,2

57,1

56,6

67,5

Palenie marihuany lub haszyszu od
czasu do czasu

54,0

64,8

74,8

76,6

80,6

Palenie marihuany lub haszyszu
regularnie

88,2

93,1

95,2

95,3

92,0

Próbowanie ecstasy
1 lub 2 razy w ¿yciu

49,6

58,7

68,2

68,5

75,3

U¿ywanie ecstasy regularnie

92,5

92,9

95,8

94,3

91,2

Próbowanie heroiny
1 lub 2 razy w ¿yciu

61,6

68,2

72,2

72,8

78,4

U¿ywanie heroiny regularnie

96,0

96,7

97,6

96,2

92,7

Próbowanie cracku
1 lub 2 razy w ¿yciu

61,7

69,7

72,5

72,6

78,4

U¿ywanie cracku regularnie

96,3

96,7

97,1

95,6

92,6

Za¿ywanie regularnie leków uspokajaj¹cych i nasennych bez wskazañ
lekarskich

78,3

83,2

84,0

83,5

80,8

Wyniki zgromadzone w tabeli wyranie wskazuj¹ na szczególnie du¿e zró¿nicowanie wprowadzane przez wiek w przypadku pojedynczych prób
z substancjami. M³odzi respondenci w znacznie
ni¿szych odsetkach ni¿ starsi s¹ sk³onni przypisy-

waæ pojedynczym próbom u¿ywania nawet najgroniejszych substancji du¿e ryzyko powstania
szkód. Gdy mowa o regularnym u¿ywaniu odsetki m³odszych i starszych respondentów s¹ znacznie bardziej zbli¿one. Niemal identyczne s¹ za,
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gdy w grê wchodz¹ substancje najbardziej niebezpieczne, takie jak heroina, czy crack.
Zaobserwowane wy¿ej tendencje zdaj¹ siê
wskazywaæ na wiêksz¹ u m³odszych ni¿ u starszych rolê sposobu u¿ywania danej substancji ni¿
jej rodzaju.

PRZYZWOLENIE NA U¯YWANIE
MARIHUANY I HEROINY
W ostatnich latach w naszym kraju pojawi³y
siê pierwsze g³osy za legalizacj¹ narkotyków. Ruchy legalizacyjne na zachodzie Europy i w USA
maj¹ d³u¿sz¹ tradycjê i s¹ znacznie bardziej widoczne. Intencj¹ poddania badaniu tej kwestii by³o okrelenie rozmiarów spo³ecznej bazy podejcia legalizacyjnego. W ankiecie znalaz³y siê dwa pytania na
ten temat. Pytano, czy zdaniem badanych u¿ywanie marihuany i u¿ywanie heroiny powinno byæ
dozwolone. Te dwie substancje dobrane zosta³y nieprzypadkowo, u¿ywanie pierwszej z nich wi¹¿e siê
z relatywnie mniejszym ryzykiem, druga za nale¿y do najgroniejszych. Rozk³ad odpowiedzi na te
pytania zwiera tabela 9.
Dane zestawione w tabeli przekonuj¹, ¿e
przewa¿aj¹ca wiêkszoæ badanych nie wyra¿a przyzwolenia na u¿ywanie narkotyków.
Nawet w przypadku marihuany blisko 78%
badanych zdecydowanie jest przeciwnych przyzwoleniu na u¿ywanie, a w przypadku heroiny
odsetek ten wynosi ponad 87%. Sk³onnych do
wyra¿enia zgody na u¿ywanie marihuany jest
blisko 6% badanych, a heroiny  niespe³na 2%
badanych. Wyniki te zdaj¹ siê wskazywaæ na
nik³y stopieñ spo³ecznego poparcia dla pomys³ów legalizacji narkotyków.
Zobaczmy w jakich segmentach struktury spo³ecznej lokuj¹ siê zwolennicy przyzwolenia dla u¿ywania narkotyków oraz ci, którzy przynajmniej nie
s¹ przeciwnikami takiego rozwi¹zania.

Zwolenników liberalnego podejcia do narkotyków spotykamy dwukrotnie czêciej wród
mê¿czyzn ni¿ wród kobiet.
Dawanie przyzwolenia na u¿ywanie narkotyków zale¿ne jest od wieku badanych. Osoby sk³onne do dawania takiego przyzwolenia, w najwiêkszym odsetku wynosz¹cym 14,9%, znaleæ mo¿na
w najm³odszej grupie wiekowej (16-24 lata). Badani wybieraj¹cy odpowied i tak i nie stanowi¹ w tej grupie 8,6%. Wród nieco starszych
(25-34 lata) godz¹cych siê na u¿ywanie narkotyków jest ju¿ tylko 7,5%, chocia¿ nadal relatywnie
wysoki jest odsetek (4,2%) nieodrzucaj¹cych takiego rozwi¹zania. W starszych grupach wiekowych odsetki zwolenników przyzwolenia jak równie¿ tych, co wybierali odpowied i tak i nie s¹
ju¿ bardzo ma³e  nie wiêcej ni¿ 3,5%.
Zró¿nicowanie wprowadzone przez stan cywilny koresponduje ze zró¿nicowaniem wi¹¿¹cym siê
z wiekiem. Osoby nastawione liberalnie lokuj¹ siê
g³ównie wród kawalerów i panien. Jest ich w tej
kategorii wielokrotnie wiêcej ni¿ w pozosta³ych.
Postawa liberalna wchodzi w zale¿noæ z wielkoci¹ miejscowoci zamieszkania. Liberalne nastawienia do marihuany spotykamy najczêciej wród
mieszkañców du¿ych miast, tj. licz¹cych powy¿ej
200 tys. mieszkañców. Odsetek nastawionych liberalnie w du¿ych miastach jest grubo ponad dwukrotnie wy¿szy ni¿ w mniejszych miastach i ponad trzykrotnie wy¿szy ni¿ na wsi.
Zgoda na u¿ywanie narkotyków zale¿na jest
od poziomu wykszta³cenia badanych. Najwy¿sze
odsetki zwolenników takiej zgody spotykamy
wród osób z wy¿szym wykszta³ceniem. Ni¿sze
odsetki odnotowaæ trzeba wród osób z wykszta³ceniem rednim, najni¿sze za wród osób z podstawowym lub zasadniczym zawodowym.
Postawê badanych ró¿nicuje ich status zawodowy. Osoby liberalnie nastawione do narkotyków
koncentruj¹ siê w grupie uczniów i studentów.
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Tabela 9. Spo³eczne przyzwolenia na u¿ywania marihuany i heroiny  rozk³ad odpowiedzi na
stwierdzenia: U¿ywanie marihuany powinno byæ dozwolone i U¿ywanie heroiny
powinno byæ dozwolone
Marihuana

Heroina

Zdecydowanie siê zgadzam

2,7

1,4

Raczej siê zgadzam

3,1

0,5

Ani siê zgadzam, ani siê nie zgadzam

3,9

1,4

Raczej siê nie zgadzam

10,5

7,6

Zdecydowanie siê nie zgadzam

77,6

87,1

2,2

2,0

Trudno powiedzieæ

Wród osób pracuj¹cych, kierownicze stanowisko
w pracy nie ró¿nicuje postaw respondentów.
Zwolenników dopuszczalnoci u¿ywania
marihuany spotykamy najczêciej wród osób
przedsiêbiorców rodzin pracowników umys³owych, przedsiêbiorców z wy¿szym wykszta³ceniem, przedsiêbiorców i osób pracuj¹cych na w³asny rachunek oraz w kategorii osób trudnych do
sklasyfikowania nazwanej pozostali.
Miejsce wychowania oraz fakt posiadania dzieci tak¿e ró¿nicuj¹ badanych pod wzglêdem stosunku do u¿ywania narkotyków. Osoby nastawione
liberalnie rekrutuj¹ siê g³ównie sporód wychowywanych w miecie oraz sporód bezdzietnych.
Zró¿nicowanie wprowadzone przez poziom
dochodów lokuje osoby nastawione liberalnie
w kategorii najwy¿szych dochodów, ocenianych
jako wiêcej ni¿ wystarczaj¹ce na zaspokojenie
potrzeb rodziny.
Osoby wierz¹ce i praktykuj¹ce znacznie
rzadziej opowiadaj¹ siê za dopuszczalnoci¹
u¿ywania narkotyków, a brak zaanga¿owania
w ¿ycie religijne sprzyja w sensie statystycznym postawom odrzucaj¹cym tak¹ mo¿liwoæ.
Zaanga¿owanie obywatelskie mierzone
udzia³em w wyborach parlamentarnych wp³ywa
na postawê wzglêdem u¿ywania narkotyków.

Osoby zaanga¿owane obywatelsko na tyle, ¿e
bior¹ udzia³ w wyborach s¹ nieco rzadziej zwolennikami rozwi¹zañ liberalnych.
Badanych dopuszczaj¹cych przyzwolenie na
u¿ywanie narkotyków spotykamy czêciej wród
osób raczej niepewnych lub raczej pewnych swojego zatrudnienia ni¿ wród pozosta³ych.
Przytoczone wy¿ej dane zdaj¹ siê sugerowaæ,
¿e wprawdzie zwolennicy przyzwolenia na u¿ywanie narkotyków s¹ w zdecydowanej mniejszoci, to jednak w wy¿szych odsetkach lokuj¹ siê
w grupach o wiêkszej prê¿noci i mocy spo³ecznej  ludzie m³odzi, o wysokich dochodach, wy¿szym wykszta³ceniu, mieszkaj¹cy w du¿ych miastach, wywodz¹cy siê z rodzin pracowników
umys³owych z wy¿szym wykszta³ceniem.

PODSUMOWANIE
Wyniki badania ankietowego zrealizowanego
w lecie 2002 r. na reprezentatywnej próbie mieszkañców Polski w wieku 16 lat i wiêcej wykaza³y:
1. Alkoholizm i narkomania jako problemy
spo³eczne w ocenach respondentów formu³owanych dla poziomu ca³ego kraju odznacza³y siê wysok¹ i niemal jednakow¹ rang¹. Oceniaj¹c problemy w skali lokalnej

23
Tabela 10. Spo³eczne przyzwolenie na u¿ywanie marihuany  rozk³ad odpowiedzi na stwierdzenie: U¿ywanie marihuany powinno byæ dozwolone, wg cech spo³eczno-demograficznych
Ogó³em

tak

i tak i nie

nie

nie wiem

P³eæ*
Mê¿czyzna

3,8

2,9

91,0

2,4

Kobieta

7,9

5,0

85,0

2,1

16-24

14,0

8,6

76,3

1,0

25-34

7,5

5,2

85,8

1,6

35-44

3,5

2,7

92,0

1,8

45-54

3,2

3,0

91,4

2,4

55 i wiêcej

2,0

1,0

93,1

3,8

Kawaler/panna

11,2

8,1

79,3

1,5

¯onaty/zamê¿na

3,6

2,2

91,8

2,4

Rozwiedziony/rozwódka

4,7

3,7

90,5

1,2

Wdowiec/wdowa

1,9

0,5

93,9

3,7

Wie

2,8

2,3

91,8

3,0

Miasto do 50 tys. mieszkañców

4,6

3,9

90,8

0,7

Miasto pow. 50 tys. do 200 tys.

3,6

4,4

90,0

2,0

10,6

5,3

82,0

2,1

Podstawowe lub ni¿sze

4,4

3,5

88,6

3,6

Zasadnicze zawodowe

4,4

1,8

92,6

1,3

rednie

6,6

5,2

85,9

2,3

Wy¿sze

10,9

5,9

82,2

1,1

Praca zawodowa

6,9

4,8

86,7

1,6

Rencista, emeryt

2,2

0,7

93,3

3,8

13,1

10,2

74,9

1,7

3,3

2,1

93,6

1,1

Wiek*

Stan cywilny*

Wielkoæ miejscowoci *

Miasto pow. 200 tys. mieszkañców
Wykszta³cenie*

Status zawodowy*

Uczeñ, student
Gospodyni domowa
*

Ró¿nice istotne statystycznie na poziomie istotonoci p<0,05
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tak
Bezrobotny

i tak i nie

nie

nie wiem

4,1

2,9

91,2

1,8

Szeregowe

6,0

3,9

88,6

1,5

Kierownicze

5,0

4,8

88,8

1,3

Samodzielne

9,1

6,3

83,1

1,5

Rolnik

1,3

0,9

92,3

5,6

Pracownik fizyczny niewykwalifikowany

3,8

2,6

90,9

2,7

Pracownik fizyczny wykwalifikowany

5,1

3,0

90,5

1,4

Pracownik umys³owy
bez wy¿szego wykszta³cenia

6,1

4,8

86,8

2,4

Pracownik umys³owy
z wy¿szym wykszta³ceniem

10,7

7,6

80,4

1,2

8,1

7,5

82,2

2,1

10,8

5,0

82,9

1,3

Posiadaj¹cy dziecko

3,8

2,0

91,9

2,3

Bezdzietni

9,0

6,8

82,2

2,0

W miecie

9,6

5,5

83,2

1,7

Na wsi

2,3

2,3

92,7

2,6

- 300 z³

2,7

2,1

93,6

1,6

301-600 z³

3,8

2,6

91,7

1,9

4,1

3,0

89,9

3,0

14,1

6,4

77,5

2,0

Dochody nie s¹ wystarczaj¹ce

4,0

2,1

91,7

2,2

Dochody s¹ wystarczaj¹ce

4,9

3,9

88,9

2,3

11,5

7,5

79,5

1,6

Dla pracuj¹cych - stanowisko

Przynale¿noæ spo³eczno-zawodowa*

Przedsiêbiorca, rzemielnik, kupiec
Pozostali
Posiadanie dzieci*

Miejsce wychowania*

Dochody na osobê w rodzinie*

Dochody na osobê w rodzinie*
601-900 z³
901+ z³
Ocena sytuacji materialnej*

Dochody s¹ wiêcej ni¿ wystarczaj¹ce
*

Ró¿nice istotne statystycznie na poziomie istotonoci p<0,05
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Tabela 11. Spo³eczne przyzwolenie na u¿ywanie marihuany i heroiny  rozk³ad odpowiedzi na
stwierdzenie: U¿ywanie marihuany lub heroiny powinno byæ dozwolone, wg stosunku
do religii, obawy przed utrat¹ pracy i udzia³u w ostatnich wyborach parlamentarnych
tak

i tak i nie

nie

nie wiem

Stosunek do religii*
Wierz¹cy i praktykuj¹cy

2,4

2,7

92,9

2,0

14,6

6,9

76,1

2,5

Zdecydowanie tak

5,9

3,1

89,7

1,3

Raczej tak

7,9

5,8

83,8

2,6

Raczej nie

7,4

4,7

86,6

1,4

Zdecydowanie nie

5,4

5,2

87,6

1,8

Rodzina bez pracy

3,6

2,0

91,2

3,2

Tak

4,9

3,3

89,6

2,2

Nie

7,3

4,7

85,8

2,3

Pozostali
Obawa przed utrat¹ pracy*

Udzia³ w ostatnich wyborach parlamentarnych*

*

Ró¿nice istotne statystycznie na poziomie istotonoci p<0,05

badani wiêksz¹ wagê zdaj¹ siê przywi¹zywaæ do alkoholizmu ni¿ narkomanii. W badaniach z lat osiemdziesi¹tych obserwowano
wy¿sz¹ pozycjê alkoholizmu ni¿ narkomanii tak¿e w ocenach dokonywanych dla ca³ego kraju.
2. U¿ywanie substancji nielegalnych jest silniej potêpiane ni¿ u¿ywanie substancji legalnych, takich jak tytoñ czy napoje alkoholowe. Stopieñ spo³ecznego potêpienia
ronie wraz z wiekiem osób badanych.
3. W ocenie poziomu ryzyka zwi¹zanego
z u¿ywaniem substancji wiêksz¹ rolê zdaje
siê odgrywaæ nasilenie ocenianego u¿ywania ni¿ rodzaj ocenianej substancji. Dotyczy to w wiêkszym stopniu respondentów
z m³odszych grup wiekowych, ni¿ ze starszych.

Przewa¿aj¹ca wiêkszoæ badanych nie jest
sk³onna daæ przyzwolenia na u¿ywanie takich
narkotyków jak heroina, czy nawet marihuana.
Odsetki wyra¿aj¹cych takie przyzwolenie s¹ wy¿sze wród mê¿czyzn, osób w wieku do 24 lat,
osób z wy¿szym wykszta³ceniem, mieszkañców
du¿ych miast, osób z najwy¿szej grupy dochodów,
osób wywodz¹cych siê z rodzin pracowników
umys³owych z wy¿szym wykszta³ceniem. Mo¿na zatem skonkludowaæ, ¿e chocia¿ osób liberalnie nastawionych do zakazu u¿ywania narkotyków jest w sumie niewiele, to lokuj¹ siê one
w wiêkszej mierze w wy¿szych warstwach struktury spo³eczno-demograficznej.
Janusz Sieros³awski
Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii
Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii
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CHEMIKALIA I ICH ROLA
W NIELEGALNEJ PRODUKCJI NARKOTYKÓW
WSTÊP
Chemikalia, takie jak prekursory, chemikalia eteryczne o intensywnym zapachu, odczynniki, rozpuszczalniki oraz katalizatory s¹ wykorzystywane powszechnie w procesach
przemys³owych  chemicznych i farmaceutycznych. W zwi¹zku z tym s¹ przedmiotem handlu na du¿¹ skalê, co sprzyja doæ ³atwemu
wykorzystywaniu ich do nielegalnej produkcji,
wytwarzania i preparowania narkotyków oraz
substancji o dzia³aniu psychotropowym. Tego
typu operacje s¹ stosunkowo ³atwe do przeprowadzenia i niezbyt kosztowne ze wzglêdu na:
 nisk¹ cenê sk³adników u¿ywanych do wytwarzania,
 bliskoæ i powi¹zanie miejsca wytwarzania
z bezporednimi u¿ytkownikami, szczególnie w przypadku narkotyków otrzymywanych syntetycznie,
 wykorzystywanie, niez³o¿onych i niewymagaj¹cych skomplikowanej aparatury, procesów chemicznych.
Narkotyki syntetyczne, takie jak amfetamina
czy ecstasy, s¹ wytwarzane nielegalnie w wielu
miejscach na wiecie, równie¿ na terytorium
pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej oraz krajów kandyduj¹cych. Surowcem do ich wytwarzania s¹ wy³¹cznie proste chemikalia. Kraje Unii
Europejskiej s¹ ród³em chemikaliów wyjciowych dla wy¿ej wymienionych, a tak¿e innych
narkotyków. Nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e
chemikalia u¿ywane do nielegalnej produkcji nar-

kotyków s¹ czêsto przedmiotem legalnego handlu i jest to okolicznoæ sprzyjaj¹ca niewiadomej sprzeda¿y tych chemikaliów do celów
sprzecznych z prawem. Wykorzystywanie firm z
pierwszych stron gazet, wyrafinowanych siatek
przestêpczych s³u¿¹cych celom kryminalnym oraz
Internetu utrudnia kontrolê, nadzór oraz skuteczn¹ walkê z tym problemem.
Poniewa¿ niejawny charakter tych dzia³añ uniemo¿liwia dok³adne oszacowanie iloci chemikaliów
wykorzystywanych do produkcji narkotyków, jedynym wskanikiem pozwalaj¹cym na stwierdzenie takiego ich zastosowania mo¿e byæ wzrost zapotrzebowania na okrelone chemikalia wyjciowe.

WSPÓ£PRACA
W interesie wszystkich zainteresowanych
problematyk¹ wykorzystywania chemikaliów do
nielegalnej produkcji narkotyków jest cis³a
wspó³praca oraz wymiana informacji miêdzy producentami, dystrybutorami i importerami oraz
kompetentnymi organami w³adzy (ustawowo zobowi¹zanymi do przeciwdzia³ania nielegalnemu
wyciekowi chemikaliów z legalnego rynku).
Znacz¹cy udzia³ w tej walce mog¹ odegraæ
operatorzy (wytwórcy, producenci, dystrybutorzy, handlowcy, itp.), którzy posiadaj¹ gruntown¹ wiedzê na temat produktów, klienci oraz sam
rynek chemikaliów.
Jeli wspó³praca miêdzy kompetentnymi organami w³adzy i operatorami ma byæ ca³kowicie skuteczna, musi siê odbywaæ w atmosferze
wzajemnego zaufania. Operatorzy mog¹ wnieæ
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swój wk³ad do prawid³owego i efektywnego zastosowania przepisów prawnych dotycz¹cych
handlu prekursorami narkotyków poprzez wdro¿enie specjalnych rodków, takich jak:
 szkolenie personelu,
 organizowanie seminariów,
 publikowanie poradników,
 wspó³pracê i utrzymywanie sta³ych kontaktów z kompetentnymi organami w³adzy.

Wed³ug definicji zawartej w Ustawie o przeciwdzia³aniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997
roku (Dz.U. Nr 75, poz. 468 z pón. zm.) prekursorem nazywamy ka¿d¹ substancjê pochodzenia
naturalnego lub syntetycznego, która mo¿e byæ
przetworzona na rodek odurzaj¹cy lub substancjê psychotropow¹ albo mo¿e s³u¿yæ do ich wytworzenia, okrelon¹ w wykazie prekursorów stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do ustawy.

Operatorzy powinni uzyskiwaæ pomoc
i wsparcie kompetentnych organów w³adzy przy
wprowadzaniu tych form dzia³ania w ¿ycie.
W tym celu nale¿y zapewniæ operatorom
sta³y kontakt z przedstawicielem kompetentnego organu w³adzy, tak aby by³o mo¿liwe natychmiastowe powiadomienie go w przypadku
zaistnienia jakichkolwiek okolicznoci wskazuj¹cych na wykorzystanie chemikaliów do nielegalnego wytwarzania rodków odurzaj¹cych
lub substancji psychotropowych.
Zarówno informacje podane przez operatorów, jak i porady udzielone przez w³aciwe organy musz¹ byæ traktowane w sposób poufny.

KONTROLA OBROTU
Podstaw¹ prawn¹ kontroli obrotu nad prekursorami chemicznymi jest Konwencja Narodów
Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu rodkami odurzaj¹cymi i substancjami psychotropowymi, sporz¹dzona w Wiedniu 20 grudnia
1988 r. (Dz. U. Nr 15 poz. 69 z 20.02.1995 r.),
która zosta³a ratyfikowana przez wiêkszoæ pañstw
cz³onków ONZ (przez Polskê ratyfikowana
30.04.1994 roku).
Najistotniejszym artyku³em, ze wzglêdu na
kontrolê i monitoring prekursorów, jest art. 12
Konwencji. Nak³ada on obowi¹zek objêcia kontrol¹ substancji czêsto stosowanych przy nielegalnym wytwarzaniu rodków odurzaj¹cych
lub substancji psychotropowych.

ASPEKTY PRAWNE
Mówi¹c o prekursorach nale¿y na wstêpie
zdefiniowaæ to pojêcie. Trzeba pamiêtaæ tak¿e
o tym, ¿e o prekursorach mo¿emy mówiæ w znaczeniu chemicznym oraz prawnym.
Pod pojêciem prekursorów w znaczeniu
chemicznym nale¿y rozumieæ zwi¹zki chemiczne niezbêdne do otrzymywania narkotyków.
Zalicza siê do nich zarówno rzeczywiste prekursory chemiczne, a wiêc substancje stanowi¹ce g³ówny szkielet cz¹steczek narkotyków (np.
BMK, safrol, efedryna), jak równie¿ inne reagenty (np. bezwodnik octowy, kwas siarkowy)
i rozpuszczalniki (np. eter dwuetylowy, toluen).

Art. 12
Substancje czêsto stosowane przy nielegalnym wytwarzaniu rodków odurzaj¹cych lub
substancji psychotropowych
- ust. 10 (a) [...] ka¿da Strona, z której obszaru substancja wymieniona w tabeli I ma
zostaæ wywieziona za granicê, zapewni, aby
przed dokonaniem takiego wywozu ni¿ej
podane informacje by³y przekazane przez
w³aciwe organy tej Strony w³aciwym organom kraju przywozu:
(I) nazwa i adres eksportera, importera oraz, je¿eli jest dostêpny, odbiorcy ostatecznego,
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(II) nazwa substancji wymieniona w tabeli I,
(III) iloæ substancji, która ma byæ wywieziona za granicê,
(IV) przewidywane miejsce, przez które ma nast¹piæwwóz, i przewidywana data wysy³ki,
(V) wszelkie inne informacje wzajemnie
uzgodnione przez Strony.
- ust. 10 (b) Strona mo¿e zastosowaæ dok³adniejsze lub bardziej surowe rodki kontroli
ni¿ przewidziane w niniejszym ustêpie, je¿eli uwa¿a to za korzystne lub potrzebne.
- ust. 14. Postanowienia niniejszego artyku³u nie
dotycz¹ preparatów farmaceutycznych ani
innych produktów zawieraj¹cych substancje
wymienione w tabeli I i tabeli II, które zosta³y sporz¹dzone w taki sposób, ¿e substancje
te nie mog¹ byæ ³atwo u¿yte b¹d uzyskane
z nich przy zastosowaniu prostych rodków.
UNIA EUROPEJSKA
 Rozporz¹dzenie Rady (EWG) Nr 3677/90
z 13 grudnia 1990 r. okrelaj¹ce kroki, które
powinny by podjête w celu zahamowania rozprzestrzeniania siê niektórych substancji s³u¿¹cych do nielegalnej produkcji rodków odurzaj¹cych i substancji psychotropowych
 Rozporz¹dzenie Komisji (EWG) NR 3769/
92 z dnia 21 grudnia 1992 roku zmieniaj¹ce i wprowadzaj¹ce poprawki do rozporz¹dzenia Rady (EWG) nr 3677/90 okrelaj¹cego rodki, które powinny byæ podjête
w celu zahamowania rozprzestrzeniania siê
niektórych substancji s³u¿¹cych do nielegalnej produkcji rodków odurzaj¹cych i substancji psychotropowych
 Dyrektywa Rady (EWG) Nr 92/109 z 14
grudnia 1992 roku o wytwarzaniu i wprowadzaniu do obrotu niektórych substancji

s³u¿¹cych do nielegalnej produkcji rodków
odurzaj¹cych i substancji psychotropowych
 Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady Unii Europejskiej w sprawie prekursorów (w trakcie konsultacji).
POLSKA
W Polsce kontrola prekursorów opiera siê
na przepisach Ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii z dnia 27 kwietnia 1997 roku.
Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne
Art. 2. Przepisy ustawy stosuje siê odpowiednio do:
ust.1) rodków farmaceutycznych, które s¹
rodkami odurzaj¹cymi lub substancjami psychotropowymi lub prekursorami,
w zakresie nieuregulowanym w przepisach o rodkach farmaceutycznych,
materia³ach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym
ust. 2) trucizn i rodków szkodliwych, które s¹
prekursorami, w zakresie nie uregulowanym w przepisach o substancjach truj¹cych.
Art. 6 U¿yte w ustawie okrelenia oznaczaj¹:
ust. 1) prekursor - ka¿d¹ substancjê pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, która
mo¿e byæ przetworzona na rodek odurzaj¹cy lub substancje psychotropow¹
albo mo¿e s³u¿yæ do ich wytworzenia,
okrelon¹ w wykazie prekursorów stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do ustawy, [...]
ust. 23) wytwarzanie - czynnoci, za pomoc¹ których mog¹ byæ otrzymywane rodki odurzaj¹ce lub substancje psychotropowe albo
ich prekursory, ich oczyszczanie, ekstrakcjê surowców i pó³produktów oraz otrzymywanie soli tych rodków lub substancji,

29
ust. 24) przetwarzanie - czynnoci prowadz¹ce
do przemiany rodków odurzaj¹cych,
substancji psychotropowych lub prekursorów na inne rodki odurzaj¹ce, substancje psychotropowe lub prekursory
albo na substancje nie bêd¹ce rodkami
odurzaj¹cymi, substnacjami psychotropowymi lub prekursorami,
ust. 25) przerób - otrzymywanie sta³ych lub ciek³ych mieszanin rodków odurzaj¹cych,
substancji psychotropowych lub prekursorów oraz nadawanie tym rodkom lub
substancjom postaci stosowanej w lecznictwie.
Rozdzia³ 4. Prekursory, rodki odurzaj¹ce
i substancje psychotropowe.
Art. 18.
1. Prekursory dzieli siê na grupy w zale¿noci
od mo¿liwoci ich zastosowania do wytwarzania rodków odurzaj¹cych, substancji
psychotropowych lub innych prekursorów.
2. Podzia³ prekursorów na grupy I-R, IIA-R
i IIB-R okrela za³¹cznik nr 1 do ustawy.
Art. 22.
1. [...] prekursory grupy I-R mo¿e posiadaæ
wy³¹cznie przedsiêbiorca, jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna uprawniona
na podstawie ustawy.
2. Posiadane bez uprawnienia [...] prekursory grupy I-R podlegaj¹ zabezpieczeniu przez organy
cigania lub organy celne w trybie okrelonym
w przepisach o postêpowaniu karnym.
3. O przepadku na rzecz Skarbu Pañstwa [...]
prekursorów [...] orzeka s¹d w postêpowaniu karnym.
4. W wypadku, gdy nie zosta³o wszczête postêpowanie karne, o przepadku na rzecz

Skarbu Pañstwa [ ] prekursorów, orzeka
s¹d rejonowy na wniosek wojewódzkiego
inspektora farmaceutycznego.
Art. 23.
2. Prekursory grupy I-R mo¿e wytwarzaæ,
przetwarzaæ lub przerabiaæ, z zastrze¿eniem
ust. 3 wy³¹cznie przedsiêbiorca, który uzyska³ zezwolenie G³ównego Inspektora Farmaceutycznego.
3. [...] prekursory grupy I-R mo¿e wytwarzaæ,
przetwarzaæ lub przerabiaæ, w celu prowadzenia badañ naukowych, wy³¹cznie szko³a
wy¿sza, jednostka badawczo-rozwojowa lub
inna placówka naukowa - w zakresie swojej
dzia³alnoci statutowej - po uzyskaniu zezwolenia G³ównego Inspektora Farmaceutycznego okrelaj¹cego [...] substancje, które mog¹ byæ przedmiotem wytwarzania,
przetwarzania lub przerobu.
11. [...] prekursory grupy I-R, mo¿e stosowaæ,
w celu prowadzenia badañ naukowych, wy³¹cznie szko³a wy¿sza, jednostka badawczorozwojowa lub inna placówka naukowa 
w zakresie swojej dzia³alnoci statutowej  po
zg³oszeniu tego faktu i uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.
13. Producent, importer prekursorów lub inny
podmiot wprowadzaj¹cy do obrotu prekursory grupy IIA-R i IIB-R prowadzi ewidencjê
produkcji lub obrotu, uwzglêdniaj¹c¹ wielkoæ produkcji lub obrotu, zmiany w produkcji i w obrocie oraz dokonane transakcje.
13a. Producent, importer lub inny podmiot
wprowadzaj¹cy do obrotu prekursory grupy IIA-R zg³asza do Inspektora do Spraw
Substancji i Preparatów Chemicznych aktualne adresy miejsc, gdzie dane prekursory s¹ wytwarzane, lub do miejsc, z których
s¹ wprowadzane do obrotu.
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Art. 23a.
1. Dokumentacja dotycz¹ca posiadania i obrotu
prekursorami grupy I-R, II-R i IIB-R powinna zawieraæ owiadczenie podmiotu nabywaj¹cego te prekursory o ich przeznaczeniu.
Art. 25.
2. Przywóz z zagranicy [...] prekursorów grupy I-R mo¿e nast¹piæ po uzyskaniu, dla ka¿dej przesy³ki przywo¿onej do kraju, zezwolenia na przywóz, wydanego przez G³ównego
Inspektora Farmaceutycznego, oraz zezwolenia na wywóz, wydanego przez w³aciwe
w³adze kraju wywozu.
3. Wywóz za granicê [...] prekursorów grupy
I-R mo¿e nast¹piæ po uzyskaniu, dla ka¿dej
przesy³ki wywo¿onej z kraju, zezwolenia na
wywóz, wydanego przez G³ównego Inspektora Farmaceutycznego, oraz zezwolenia na
przywóz, wydanego przez w³aciwe w³adze
kraju przywozu.
7. Przepisy ust. 1-3 stosuje siê odpowiednio
do przywozu z zagranicy [...] prekursorów
do sk³adu celnego i wywozu ich za granicê
ze sk³adu celnego.[...]
8. Przywóz z zagranicy lub tranzyt [...] prekursorów grupy I-R przez wolne obszary
celne jest zabroniony.
9. Przywóz z zagranicy lub wywóz za granicê
[...] prekursorów grupy I-R na w³asne potrzeby lecznicze mo¿e byæ dokonywany na
podstawie stosownych dokumentów.
Art. 27.
1. Obrót hurtowy [...] prekursorami grupy I-R mo¿e
byæ prowadzony wy³¹cznie przez przedsiêbiorcê posiadaj¹cego koncesjê na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, wydan¹ na podstawie
odrêbnych przepisów, po uzyskaniu zezwolenia
G³ównego Inspektora Farmaceutycznego.

2. Obrót hurtowy prekursorami grupy I-R
mo¿e byæ prowadzony przez przedsiêbiorcê posiadaj¹cego koncesjê na prowadzenie
hurtowni farmaceutycznej, wydan¹ na podstawie odrêbnych przepisów, po uzyskaniu
zezwolenia G³ównego Inspektora Farmaceutycznego.
Art. 28.
1. Obrót detaliczny [...] prekursorami bêd¹cymi rodkami farmaceutycznymi prowadz¹
wy³¹cznie apteki.
Art. 31.
1. Nadzór nad wytwarzaniem, przetwarzaniem,
przerobem, przechowywaniem i obrotem
i niszczeniem [...] prekursorami grupy I-R
sprawuje wojewódzki inspektor farmaceutyczny - na zasadach i w trybie okrelonych
w przepisach o rodkach farmaceutycznych,
materia³ach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej.
2. Nadzór nad prekursorami grup IIA-R i IIB-R
sprawuje powiatowy inspektor sanitarny w³aciwy ze wzglêdu na siedzibê wytwórcy, importera, lub innego podmiotu wprowadzaj¹cego do obrotu poprzez kontrolê realizacji
obowi¹zków na³o¿onych na producenta, importera lub inny podmiot wprowadzaj¹cy do
obrotu wynikaj¹cy z art. 23 ust. 13 i 13a  na
zasadach i w trybie okrelonych w przepisach o Inspekcji Sanitarnej.
2a. Inspektor do Spraw Substancji i Preparatów
Chemicznych prowadzi rejestr producentów, importerów, i innych podmiotów wprowadzaj¹cych do obrotu prekursory grupy
IIA-R uwzglêdniaj¹cy dane, o których
mowa w art. 23 ust. 13a i 13b oraz powiadamia o zg³oszeniu powiatowego inspektora sanitarnego.
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Art. 31a
Producent, importer lub inny podmiot wprowadzaj¹cy do obrotu prekursory grupy I-R,
IIA-R i IIB-R, s¹ obowi¹zani niezw³ocznie informowaæ w³aciwy organ nadzoru, o których
mowa w art. 31 ust. 1 i 2 o transakcjach, które
mog¹ budziæ podejrzenie, ¿e prekursory wytwarzane lub wprowadzane do obrotu mog¹ s³u¿yæ
nielegalnej produkcji rodków odurzaj¹cych lub
substancji psychotropowych.
Rozdzia³ 6. Przepisy karne
Art. 47
Kto, wbrew przepisom ustawy, w celu niedozwolonego wytworzenia rodka odurzaj¹cego lub
substancji psychotropowej, wytwarza, przetwarza,
przerabia, przywozi z zagranicy, wywozi za granicê, przewozi w tranzycie, nabywa, posiada lub
przechowuje prekursory, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolnoci do lat 5.
Art. 52
Kto, wbrew przepisom ustawy, wytwarza,
przetwarza, przerabia, stosuje, przywozi z zagranicy, wywozi za granicê, przewozi w tranzycie, nabywa, posiada lub przechowuje prekursory, podlega karze grzywny.
Art. 53
Kto, wbrew przepisom wydanym na podstawie art. 23 lub 27, nie dope³nia obowi¹zku
prowadzenia ewidencji wytwarzania, przetwarzania, przerobu [...] prekursorów i obrotu nimi
albo w inny sposób narusza przepisy okrelaj¹ce zasady stosowania [...] prekursorów i obrotu
nimi, podlega karze grzywny.
W po³owie padziernika roku 2000 wesz³o
w ¿ycie Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia

3.08.2000 roku w sprawie wytwarzania, przetwarzania, przerobu, przywozu z zagranicy lub wywozu za granicê oraz obrotu rodkami odurzaj¹cymi,
substancjami psychotropowymi i prekursorami
(Dz. U. z 2000 r. Nr 77 poz. 885) jako akt wykonawczy do wy¿ej wymienionej ustawy. By³o to
bardzo obszerne rozporz¹dzenie, które regulowa³o wszelkie kwestie zwi¹zane z kontrol¹ legalnego obrotu prekursorami grupy I-R. Rozporz¹dzenie to zosta³o zast¹pione szecioma innymi
Rozporz¹dzeniami Ministra Zdrowia, które wesz³y w ¿ycie w 2003 roku.

RAMY INSTYTUCJONALNE
Ustawa z 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdzia³aniu narkomanii w za³¹czniku nr 1 stanowi¹cym wykaz prekursorów wymienia 25 substancji
chemicznych. Zgodnie z postanowieniami art. 18
ust. 1 ustawy, prekursory dzieli siê na grupy w
zale¿noci od mo¿liwoci ich zastosowania do
wytwarzania rodków odurzaj¹cych, substancji
psychotropowych lub innych prekursorów.
Ustawa wyró¿nia trzy grupy prekursorów
I-R, IIA-R, IIIB-R.
Do grupy I-R nale¿y:
 Efedryna,
 Ergometryna,
 Ergotamina,
 BMK,
 Norefedryna,
 Izosafrol,
 Kwas lizergowy,
 Kwas acetyloantranilowy,
 PMK,
 Piperonal,
 Pseudoefedryna,
 Safrol
oraz sole substancji nale¿¹cych do tej grupy, je¿eli istnienie takich soli jest mo¿liwe.
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Do grupy IIA-R nale¿¹:
 Bezwodnik kwasu octowego,
 Eter etylowy,
 Kwas antranilowy,
 Kwas fenylooctowy,
 Nitroetan,
 Piperydyna
oraz sole substancji nale¿¹cych do tej grupy, je¿eli istnienie takich soli jest mo¿liwe.
Do grupy IIB-R nale¿¹:
 Aceton,
 Aldehyd benzoesowy,
 Butanon,
 Kwas siarkowy,
 Kwas solny,
 Nadmanganian potasu,
 Toluen
oraz sole substancji nale¿¹cych do tej grupy,
z wyj¹tkiem soli kwasu siarkowego i kwasu solnego, je¿eli istnienie takich soli jest mo¿liwe.
Grupê I-R obejmuj¹ rzeczywiste prekursory rodków odurzaj¹cych i psychotropowych.
W grupie IIA-R znajduj¹ siê zarówno prekursory (kwas antranilowy), jak i substancje
chemiczne niezbêdne do wyrobu prekursorów
i narkotyków (kwas fenylooctowy, bezwodnik
octowy, piperydyna).
Grupê IIB-R obejmuj¹ substancje chemiczne niezbêdne do wyrobu rodków odurzaj¹cych
i substancji psychotropowych, które s¹ szeroko
stosowane do celów przemys³owych i laboratoryjnych.
Zgodnie z polskim prawodawstwem kontrol¹ prekursorów zajmuje siê: Inspekcja Farmaceutyczna oraz Inspekcja Sanitarna.
G³ówny Inspektorat Farmaceutyczny oraz
G³ówny Inspektorat Sanitarny funkcjonuj¹ od
dnia 1 stycznia 2000 roku jako ró¿ne urzêdy.

Kontrol¹ prekursorów z grupy I-R zajmuje
siê Inspektorat Farmaceutyczny. Nadzór nad
wytwarzaniem, przetwarzaniem, przerobem,
przechowywaniem, obrotem i niszczeniem ww.
prekursorów sprawuje wojewódzki inspektor
farmaceutyczny. Od uzyskania jego zgody prekursory grupy I-R mo¿na stosowaæ w celu prowadzenia badañ naukowych przez szko³y wy¿sze, jednostki badawczo rozwojowe lub
placówki naukowe po zg³oszeniu tego faktu.
G³ówny Inspektor Farmaceutyczny prowadzi
kontrolê prekursorów z grupy I-R wydaj¹c stosowne zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie oraz import i eksport, np.:
 wydawanie zezwoleñ na przywóz z zagranicy i wywóz za granicê rodków odurzaj¹cych, substancji psychotropowych i prekursorów;
 wydawanie zezwoleñ na produkcjê, przetwarzanie lub przerabianie ww. substancji,
 wydawanie zezwoleñ dla hurtowni farmaceutycznych na obrót ww. substancjami,
 G³ówny Inspektorat Farmaceutyczny odpowiada tak¿e za informowanie producentów
o nowych regulacjach prawnych i potrzebie uzyskiwania licencji na produkcjê.
Nadzór nad prekursorami grup IIA-R oraz
IIB-R sprawuje powiatowy inspektorat sanitarny w³aciwy ze wzglêdu na siedzibê wytwórcy
importera lub innego podmiotu wprowadzaj¹cego do obrotu poprzez kontrolê realizacji obowi¹zków na³o¿onych na producenta, importera b¹d
inny podmiot wprowadzaj¹cy do obrotu, tzn.:
 ewidencjê produkcji lub obrotu uwzglêdniaj¹c¹ wielkoæ produkcji lub obrotu, zmiany produkcji i w obrocie oraz dokonane transakcje,
 zg³aszanie do Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych aktualnych
adresów miejsc, gdzie dane prekursory s¹
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wytwarzane, lub do miejsc, z których s¹
wprowadzane do obrotu.
Inspektor do Spraw Substancji i Preparatów
Chemicznych prowadzi rejestr producentów, importerów i innych podmiotów wprowadzaj¹cych
do obrotu prekursory z grupy IIA-R uwzglêdniaj¹c ww. dane oraz powiadamia o zg³oszeniu
powiatowego inspektora sanitarnego.
Dokumentacja dotycz¹ca posiadania i obrotu prekursorami grupy I-R, IIA-R i IIB-R powinna zawieraæ owiadczenie podmiotu nabywaj¹cego te prekursory o ich przeznaczeniu.
Minister Spraw Wewnêtrznych sprawuje nadzór nad przerobem, przechowywaniem, obrotem
oraz zapasami prekursorów grupy IIA-R i IIB-R
w podleg³ych jednostkach organizacyjnych.
Prekursory wprowadzane do obrotu musz¹
byæ oznakowane. Oznakowanie powinno zawieraæ nazwê umo¿liwiaj¹c¹ jednoznaczn¹
identyfikacjê prekursorów z grupy I-R, IIA-R
i IIB-R, zgodnie z wykazem prekursorów okrelonym w Za³¹czniku nr 1 do Ustawy.
Obrót detaliczny prekursorami bêd¹cymi
rodkami farmaceutycznymi prowadz¹ wy³¹cznie apteki.

Istotn¹ zmian¹, wprowadzon¹ ostatni¹ nowelizacj¹ do Ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii, jest obowi¹zek niezw³ocznego informowania wojewódzkiego inspektora sanitarnego
lub powiatowego inspektora sanitarnego przez
producentów, importerów lub innych podmiotów wprowadzaj¹cych do obrotu prekursory
grupy I-R,IIA-R i IIB-R o transakcjach, które
mog¹ budziæ podejrzenie, ¿e prekursory wytwarzane lub wprowadzane do obrotu mog¹ s³u¿yæ do nielegalnej produkcji rodków odurzaj¹cych lub substancji psychotropowych.

PRZEMYS£ CHEMICZNY
Polska nie jest producentem ani eksporterem prekursorów grupy I-R. Natomiast z grupy I-R importuje siê: efedrynê, pseudoefedrynê, piperonal, ergotaminê oraz ergometrynê.
Dane statystyczne udostêpnione przez
G³ówny Inspektorat Farmaceutyczny dotycz¹ce importu prekursorów z grupy I-R zawiera
tabela 1.
Prekursory grupy I-R importowane s¹ z nastêpuj¹cych krajów: Czechy, Dania, Niemcy,

Tabela 1. Import prekursorów z grupy I-R do Polski (w kg). Dane G³ównego Inspektoratu Farmaceutycznego
lata

efedryna

ergotamina

piperonal

pseudoefedryna

1997

1045

23

1000



1998

606

16

1100

14

1999

602

29

950

136

2000

615

28

1775

256

2002

170

23

1003

555

2003

226

11

200

1912
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Wielka Brytania, Indie, Hiszpania, Szwajcaria
i USA.
W Polsce znajduje siê 21 licencjonowanych
fabryk farmaceutycznych, kosmetycznych i perfumeryjnych, które wykorzystuj¹ prekursory z
grupy I-R i 167 licencjonowanych hurtowni,
które prowadz¹ obrót rodkami farmaceutycznymi w³¹cznie z prekursorami grupy I-R.
Fabryki wykorzystuj¹ce prekursory z grupy II-R (dane pochodz¹ z Polskiej Izby Przemys³u Chemicznego):
 Bezwodnik kwasu octowego  2
 Eter etylowy  1
 Aceton  4
 Metyloetyloketon (butanon)  1
 Kwas solny  5
 Kwas siarkowy  12
 Nadmanganian potasu  2
 Toluen  3
SPOSOBY UZYSKIWANIA PREKURSORÓW DO PRODUKCJI NARKOTYKÓW
preprekursory
Zorganizowane grupy przestêpcze tworz¹ce nielegalne laboratoria amfetaminowe, czerpi¹ce z ich dzia³alnoci ogromne zyski zdaj¹
sobie sprawê z monitorowania prekursorów.
Aby nie wzbudzaæ podejrzeñ zakupuj¹
substancje chemiczne nie objête kontrol¹
(przez to stosunkowo ³atwo dostêpne), a nastêpnie przeprowadzaj¹ syntezê prekursorów
grupy I-R. O prawdziwoci tej tezy wiadcz¹
zlikwidowane laboratoria, które specjalizowa³y siê w produkcji BMK lub w których by³
to jeden z etapów produkcji amfetaminy. Zagadnienie preprekursorów jest bardzo trudnym tematem poniewa¿ id¹c t¹ drog¹ w produkcji amfetaminy wychodziæ mo¿na z coraz
to prostszych substancji, na tyle powszech-

nych na rynku i w przemyle, ¿e jego kontrola bêdzie niemo¿liwa.
przemyt
Dodatkowa synteza prekursorów wyd³u¿a
proces produkcji oraz podnosi koszty produktu
finalnego. Z tego te¿ powodu zorganizowane
grupy przestêpcze staraj¹ siê pozyskaæ niezbêdne substancje tak¿e innymi sposobami. Jednym
z nich jest ich przemyt. Do Polski trafiaj¹ one
zza wschodniej granicy (np. safrol z Ukrainy)
legalny zakup
Kolejnym sposobem jest legalny zakup na
podstawione firmy, stworzone tylko w tym celu.
Zamówienia sk³adane przez takie jednostki gospodarcze bardzo czêsto ju¿ na pierwszy rzut
oka wydaj¹ siê podejrzane. Czujnoæ powinny
wzbudziæ np. takie oznaki:
 zap³ata gotówk¹  szczególnie przy zakupie
du¿ych (czasem tonowych) iloci towaru;
 zaoferowanie wy¿szej zap³aty (nawet o 100%)
w przypadku natychmiastowej zap³aty;
 zamówienie na towar, który ma byæ dostarczony drog¹ lotnicz¹  gdy koszty transportu przewy¿szaj¹ wartoæ towaru;
 z³o¿enie zamówienia na zwyk³ej kartce papieru, zapisanej pismem rêcznym itp.
Powodem pope³nienia b³êdu jest miêdzy
innymi nieznajomoæ zasad funkcjonowania
rynku chemicznego.

PRZEDSIÊWZIÊCIA W ZAKRESIE
KONTROLI OBROTU
PREKURSORAMI W POLSCE
Wraz ze wzrostem popytu na narkotyki syntetyczne oraz ze wzrostem zysków z ich sprzeda¿y ros³o zainteresowanie grup przestêpczych
t¹ sfer¹ dzia³alnoci przestêpczej. Powstawa³o
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coraz wiêcej nielegalnych laboratoriów s³u¿¹cych do produkcji narkotyków, a co za tym idzie
zwiêksza³ siê popyt na substancje s³u¿¹ce do
ich produkcji.
Substancje chemiczne zosta³y sklasyfikowane w polskim prawodawstwie w trzy grupy
(I-R, IIA-R, IIB-R) w zale¿noci od ich przydatnoci w procesie syntezy narkotyków. Powo³ano równie¿ instytucje, których zadaniem
jest miêdzy innymi kontrola obrotu nad tymi
substancjami nazywanymi popularnie prekursorami. S¹ to:
 G³ówny Inspektorat Farmaceutyczny,
 G³ówny Inspektorat Sanitarny,
 Biuro Inspektora ds. Substancji i Preparatów Chemicznych,
 Policja,
 S³u¿ba celna,
 Stra¿ Graniczna.

akcja organów zajmuj¹cych siê nielegalnym obrotem narkotyków.
I tak w dniu 02.09.2002 roku zatwierdzona
zosta³a przez Zastêpcê Komendanta G³ównego
Policji nadinsp. Adama Rapackiego koncepcja
dotycz¹ca kontroli obrotu prekursorami oraz
szk³em laboratoryjnym. Nale¿y nadmieniæ, i¿ jest
to pierwsza, tego rodzaju, inicjatywa realizowana przez polsk¹ Policjê. Opracowana zosta³a
w Wydziale VII Centralnego Biura ledczego
KGP w Warszawie. W sposób syntetyczny, a zarazem wyczerpuj¹cy traktuje ona o podstawowych za³o¿eniach, zadaniach dla funkcjonariuszy zajmuj¹cych siê t¹ problematyk¹ oraz
etapach wdra¿ania. Zak³ada tak¿e zaproszenie
do wspó³pracy nie tylko przedstawicieli organów zajmuj¹cych kontrol¹ obrotu prekursorami ale równie¿ przedstawicieli przemys³u chemicznego oraz farmaceutycznego.

Wymienione wy¿ej instytucje dzia³a³y jednak na ró¿nych p³aszczyznach. Cech¹ charakterystyczn¹ tego typu kontroli jest to, i¿ nie jest
ona w ¿aden sposób koordynowana i brak jest
skutecznego systemu przep³ywu informacji pomiêdzy instytucjami. Poszczególne podmioty
akcent swojej dzia³alnoci k³ad¹ na inny etap.
Skutkuje to tym, ¿e dopiero w przypadku prowadzenia konkretnej sprawy wspó³praca prowadzona by³a na zadawalaj¹cym poziomie. Nie
wybiegano jednak na przód, nie poszukiwano
tego typu wypadków zawê¿aj¹c siê jedynie do
tego typu dzia³añ. Dodatkow¹ trudnoæ sprawia³a specyficzna wiedza, m.in. z zakresu chemii,
jak¹ nale¿y posiadaæ, aby swobodnie poruszaæ
siê w danym temacie. Wa¿ne jest równie¿ posiadanie wiedzy na temat realiów rz¹dz¹cych
rynkiem produktów chemicznych.
Konsekwencj¹ tego trendu na nielegalnym
rynku narkotyków musia³a byæ adekwatna re-

PODSTAWOWE ZA£O¯ENIA
KONCEPCJI DOTYCZ¥CEJ
KONTROLI OBROTU PREKURSORAMI
1. Nawi¹zanie i utrzymywanie bie¿¹cej wspó³pracy z instytucjami odpowiedzialnymi za
kontrolê obrotu prekursorami w Polsce: Inspekcja Farmaceutyczna, Inspekcja Sanitarna, Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych.
2. Nawi¹zanie i utrzymanie bie¿¹cej wspó³pracy z instytucjami i organizacjami skupiaj¹cymi przedstawicieli przemys³u chemicznego i farmaceutycznego.
3. Nawi¹zanie i utrzymywanie bie¿¹cej wspó³pracy z podmiotami uprawnionymi do obrotu prekursorami.
4. Realizacja cyklu szkoleñ powiêconych tematyce prekursorów w celu merytorycznego przygotowania funkcjonariuszy CB
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5.

6.

7.
8.
9.

oraz koordynatorów KWP do realizacji na³o¿onych na nich zadañ.
Nawi¹zanie wspó³pracy miêdzynarodowej
z instytucjami i organizacjami zajmuj¹cymi siê problematyk¹ kontroli obrotu prekursorami, w szczególnoci prowadzenie operacji miêdzynarodowych.
Udzia³ w pracach miêdzyresortowych grup
roboczych jak równie¿ inicjowanie zmian
legislacyjnych w celu kompleksowej regulacji prawnej kontroli obrotu prekursorami.
Zainicjowanie powo³ania Ogólnopolskiego
Forum Kontroli Prekursorów.
Wykreowanie, prowadzenie oraz bie¿¹ca
aktualizacja bazy danych dotycz¹cej kontroli obrotu prekursorami.
Prowadzenie aktywnej pracy policyjnej maj¹cej na celu ujawnianie przypadków nielegalnego obrotu prekursorami.

STRUKTURA SIECI
W RAMACH CB KGP
W ramach Centralnego Biura ledczego
KGP powo³ano Zespó³ ds. kontroli obrotu prekursorami, umieszczony w Wydziale VII CB
KGP w Warszawie. Na chwilê obecn¹ sk³ada
siê on z dwóch osób. W ka¿dym wydziale terenowym CB KGP znajduje siê jeden funkcjonariusz odpowiedzialny za t¹ problematykê.
Wszyscy funkcjonariusze zostali przeszkoleni podczas tygodniowego szkolenia, jakie zorganizowa³ i przygotowa³ Wydzia³ VII CB
KGP.
ETAPY WDRA¯ANIA PROGRAMU
Ca³y program podzielono na trzy etapy. W
sposób konsekwentny przewiduj¹ one wdra¿anie koncepcji kontroli obrotu prekursorami,
skutkiem czego bêdzie objêcie prekursorów realn¹ kontrol¹.

Etap I
 wytypowanie funkcjonariuszy z wydzia³ów
terenowych CB, którzy bêd¹ zajmowaæsiê kontrol¹ obrotu prekursorami na terenie poszczególnych województw,
 opracowanie oraz sporz¹dzenie wstêpnego
raportu dot. sytuacji na rynku prekursorów
w kraju (funkcjonowanie podmiotów posiadaj¹cych zezwolenie na obrót prekursorami z podzia³em na województwa),
 opracowanie programu szkolenia,
 przygotowanie oraz przeprowadzenie cyklu
szkoleñ dot. problematyki prekursorów.
Etap II
 nawi¹zanie cis³ej wspó³pracy z wybranymi przedstawicielami przemys³u chemicznego w celu pe³nej i skutecznej kontroli
obrotu prekursorami,
 przygotowanie oraz przeprowadzenie seminarium nt. kontroli obrotu prekursorami
z udzia³em przedstawicieli przemys³u chemicznego,
 Zainicjowanie Ogólnopolskiego Forum
Kontroli Obrotu Prekursorami.
Etap III
 opracowanie oraz wykreowanie bazy danych podmiotów zajmuj¹cych siê obrotem
prekursorów,
 objêcie pe³n¹ kompleksow¹ kontrol¹ wszystkich prekursorów.
Kolejnym przedsiêwziêciem wychodz¹cym
naprzeciw wiatowym trendom w zakresie zwalczania zorganizowanej przestêpczoci narkotykowej, ze szczególnym uwzglêdnieniem nielegalnego wykorzystania prekursorów w produkcji
narkotyków syntetycznych, a tak¿e bior¹c pod
uwagê dowiadczenia pañstw Unii Europejskiej,
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Stanów Zjednoczonych w zakresie kompleksowej kontroli prekursorów posiadaj¹cych sformalizowane p³aszczyzny wspó³pracy miêdzy instytucjami w tym zakresie (tzw. Memoranda
o porozumieniu  Memorandum of understanding) - Wydzia³ VII CB KGP opracowa³ Protokó³ porozumienia w zakresie ustanowienia
kompleksowej kontroli obrotu prekursorów,
który ma na celu zacieniæ oraz usprawniæ
wspó³pracê pomiêdzy ww. instytucjami a policj¹, ale tak¿e w celu dostosowania naszych
rozwi¹zañ formalno-prawnych do krajów wiod¹cych.
Nale¿y zaznaczyæ bardzo istotn¹ kwestiê,
¿e to w³anie policja wystêpuje z tak¹ inicjatyw¹, co pozwoli na odgrywanie przewodniej roli
w tym przedsiêwziêciu.
Protokó³ Porozumienia przewiduje wspó³pracê pomiêdzy instytucjami ustawowo powo³anymi do nadzoru nad prekursorami: G³ównym
Inspektoratem Farmaceutycznym, G³ównym Inspektoratem Sanitarnym, Biurem do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, administracj¹ celn¹ oraz Policj¹. Protokó³ bêdzie stanowi³
mocn¹ podstawê do zaanga¿owania we wspó³pracê w tej materii jednego z najwa¿niejszych
ogniw, tj. operatorów przemys³u chemicznego
zrzeszonych w Polskiej Izbie Przemys³u Chemicznego.
Istotê tego porozumienia stanowi piêæ g³ównych elementów:
 Wyprowadzanie podstawowych surowców
z legalnego obrotu jest zabronione i podlega
sankcjom okrelonym w przepisach karnych.
 Uczestnicy obrotu gospodarczego zobowi¹zani s¹ do podejmowania okrelonych dzia³añ (obowi¹zek dochowania starannoci,
wyznaczenie osób odpowiedzialnych, obowi¹zek zg³aszania dotycz¹cy podejrzanych
zamówieñ).

 Stopniowane postêpowanie wydawania pozwoleñ, sk³adania zawiadomieñ i wydawania zezwoleñ na wytwarzanie, nabywanie,
zbywanie, przywo¿enie, wywo¿enie i przewo¿enie surowców.
 Obowi¹zek prowadzenia dokumentacji
i obowi¹zek znakowania.
 Obowi¹zek tolerowania i wspó³dzia³ania
uczestników obrotu gospodarczego w przypadku wyst¹pienia przez w³adze z ¿¹daniem
udzielenia informacji.
Nale¿y stwierdziæ, ¿e wprowadzenie w ¿ycie Protoko³u Porozumienia, z jednej strony zosta³oby odebrane z du¿ym uznaniem przez instytucje miêdzynarodowe odpowiedzialne za
politykê w zakresie zwalczania miêdzynarodowej przestêpczoci narkotykowej - Miêdzynarodow¹ Radê ds. Kontroli Narkotyków (INCB)
oraz Komisjê rodków Odurzaj¹cych (CND),
kraje posiadaj¹ce takie rozwi¹zania, w tym
wiêkszoci krajów Unii Europejskiej oraz Stany Zjednoczone, a z drugiej  stanowi³oby wyznacznik kierunku dzia³ania dla pañstw d¹¿¹cych do takich rozwi¹zañ.
Kom. Daniel DUDEK
Kom. Marcin KARNA
eksperci Wydzia³u VII CB KGP
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WYKLUCZENIE SPO£ECZNE I REINTEGRACJA
OSÓB ZA¯YWAJ¥CYCH NARKOTYKI
Zjawiska i procesy spo³ecznego wykluczenia nie wyznaczaj¹  wbrew obiegowym opiniom  takich obszarów ¿ycia zbiorowego, które
odkrywalimy w latach 80. i 90. Rozmaite formy spo³ecznego wykluczenia znamy z badañ
prowadzonych przez historyków, a tak¿e i z materia³ów opisuj¹cych ¿ycie spo³eczeñstw  z europejskiego punktu widzenia  egzotycznych.
Mówi¹c najkrócej, spo³eczne wykluczenie to,
niezale¿nie od wyboru tej czy innej konwencji
terminologicznej s³u¿¹cej do jego charakterystyki, zjawiska i procesy o charakterze uniwersalnym. Jeli zatem jest tak, ¿e wspó³czenie
powiêcamy im szczególn¹ uwagê, to nie dlatego, ¿e cokolwiek istotnego zmieni³o siê w najbardziej podstawowych mechanizmach ¿ycia
zbiorowego, lecz dlatego, ¿e zmieni³y siê hierarchie ocen i polityczne priorytety okrelaj¹ce, co uznajemy za wa¿ne. To, co w ramach tego
zagadnienia wydaje siê najbardziej interesuj¹ce, to pytanie o powody, dla których problematyka spo³ecznego wykluczania zaczê³a, w koñcu lat 80., stanowiæ wa¿ny element publicznej
troski w krajach UE, a te¿ i o okolicznoci, w jakich siê to sta³o.
£atwiejsza jest odpowied na drugie pytanie. Jest wielce prawdopodobne, ¿e idea social
exclusion zosta³a wprowadzona do debaty europejskiej w koñcu lat 80. jako alternatywa
wobec amerykañskiej koncepcji underclass. Co
wiêcej, jest te¿ mo¿liwe, ¿e sta³o siê to w rezultacie poszukiwania kompromisowego frazesu:
termin wykluczenie spo³eczne zosta³ wpro-

wadzony dlatego, ¿e rz¹dy czêci pañstw cz³onkowskich wyrazi³y zastrze¿enia w stosunku do
terminu ubóstwo w odniesieniu do opisu sytuacji w ich krajach... czêæ rz¹dów s¹dzi³a, ¿e
okrelenie ubóstwo jest zbyt silne dla opisania po³o¿enia spo³ecznego ludzi uzyskuj¹cych
niskie dochody i dla opisu struktury nierównoci spo³ecznych na progu XI wieku. Termin wykluczenie spo³eczne wydawa³ siê trafniejszym
i mniej obci¹¿aj¹cym okreleniem... (Vleminckx, Bergham, s. 28-29). To jednak, ¿e do
jêzyka publicznej debaty zosta³ wprowadzony
nowy termin, nie oznacza, ¿e nazywane przez
ten termin problemy nie by³y znane  i dyskutowane  wczeniej. Problematyka spo³ecznego wykluczania jest znakomicie wbudowana w
tradycjê badawcz¹ nauk spo³ecznych: zajmowali siê ni¹ ojcowie za³o¿yciele europejskiej
socjologii, tacy jak Georg Simmel czy Max
Weber, a tak¿e socjologowie ze szko³y chicagowskiej  Robert E. Park i Everett V. Stonequist, w Polsce podobne zagadnienia podejmowane by³y przez znakomitego socjologa ze
szko³y Annales, Stefana Czarnowskiego, a tak¿e przez jego uczennicê, Ninê Assorodobraj. Co
wiêcej, przynajmniej kilka z klasycznych w¹tków tej problematyki podejmowali socjologowie  i ekonomici  zgo³a ju¿ wspó³czeni. W
latach 70. Frank Parkin, po nim za Bill Jordan
rozwijali weberowsk¹ koncepcjê social closure, w nieco innej konwencji pojêciowej amerykañski socjolog, Randall Collins pisa³ o tym,
¿e ... ustalanie wymagañ kwalifikacyjnych dla
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nich samych i dyskryminacja tych, którzy nie
pos³uguj¹ siê okrelonym, specjalistycznym jêzykiem, nie odwo³uj¹ siê do okrelonego kanonu literackiego lub do okrelonych idei technologicznych (Collins, 1975) to jeden z
oczywistych mechanizmów strukturotwórczych.
Wstêpna odpowied na pytanie o powody,
dla których problematyka spo³ecznego wykluczenia sta³a siê przedmiotem nie tylko zainteresowañ badaczy, lecz tak¿e polityków reaguj¹cych na zjawiska, które doæ powszechnie
zaczê³y byæ uwa¿ane za wa¿ne, mo¿e pójæ
w kilku kierunkach. Po pierwsze, okaza³o siê,
¿e systematyczna krytyka instytucji nowoczesnego pañstwa opiekuñczego ujawni³a m.in.
to, ¿e sieæ bezpieczeñstwa socjalnego, któr¹
mia³o ono otaczaæ swoich obywateli jest znacznie mniej szczelna, ni¿by mog³o siê to wydawaæ. Ju¿ w pierwszej po³owie lat 70. pojawi³a
siê ksi¹¿ka R. Lenoir, Les Exclus, un Francais
sur Dix, przywo³ywana niekiedy jako wspó³czesna klasyka problematyki spo³ecznego wykluczenia. R. Lenoir wskazywa³, ¿e co dziesi¹ty Francuz, dla tych czy innych powodów,
nie mia³ dostêpu do rozmaitych instytucji maj¹cych zapewniæ obywatelom minimalne gwarancje socjalne. Póniej podobne zjawisko
zaczê³o byæ rejestrowane doæ powszechnie:
w koñcu lat 80. doæ szeroko opisywa³ to zagadnienie m.in. R. Dahrendorf, (1988,1993).
Mylenie Dahrendorfa koncentrowa³o siê na
konsekwencjach zmian w funkcjonowaniu nowoczesnych spo³eczeñstw. Wskazywa³ on, ¿e
instytucje pañstwa opiekuñczego, które organizowane by³y wokó³ dwóch podstawowych
sposobów spo³ecznego zakorzenienia ludzi, tj.
w spo³ecznoci lokalnej i w miejscu pracy zaczê³y zawodziæ wtedy, gdy procesy ruchliwoci spo³ecznej spowodowa³y, i¿ coraz rzadziej

indywidualna to¿samoæ bywa budowana na
sta³ych zwi¹zkach ze wspólnot¹ terytorialn¹,
a zmiany na rynku pracy doprowadzi³y do tego,
¿e sta³a praca zaczê³a byæ przywilejem bardzo
niewielu. Po blisko piêtnastu latach myl Dahrendorfa doczeka³a siê systematycznej analizy empirycznej w jednym z raportów Eurostatu, wskazuj¹cym na to, ¿e rozmaite formy
zatrudnienia na czas okrelony istotnie sprzyjaj¹ spo³ecznemu wykluczeniu: ... oko³o 44%
bezrobotnych kobiet i 38% bezrobotnych mê¿czyzn wskazywa³o  w koñcu 2000 roku  na
to, ¿e wyganiêcie krótkookresowej umowy
o pracê stanowi przyczynê utraty pracy, wskaniki te rosn¹ do oko³o 70% zarówno w Hiszpanii, jak i w Finlandii znaczna czêæ tych,
którzy s¹ zatrudnieni w formie krótkookresowych kontraktów to ludzie znajduj¹cy siê na
marginesie rynku pracy nieustannie przesuwaj¹cy siê miêdzy zatrudnieniem i bezrobociem.
Dotyczy to zw³aszcza takich krajów, jak Grecja, Hiszpania, Francja, W³ochy, Finlandia
i Szwecja (Franco, Winqvist, s. 6).
Coraz wyraniejsze stawa³o siê te¿ i to, ¿e
T.H. Marshall, który budowê nowoczesnego
pañstwa opiekuñczego ³¹czy³ z uniwersalizacj¹
praw socjalnych nie mia³ racji w tej mierze,
w jakiej z faktu wyposa¿enia obywateli w rozmaite prawa nic nie wynika dla tego, w jakim
stopniu prawa te s¹ wykorzystywane. Uniwersalizacja praw socjalnych, uwa¿ana przez
Mrshalla za ostatni krok w kierunku powszechnej partycypacji, zabieg maj¹cy ostatecznie rozwi¹zaæ strukturalne problemy spo³ecznej marginalnoci to  jak siê okazuje  rozwi¹zanie
u³omne. O tym przekonywa³y m.in. prowadzone przez Anthony B. Atkinsona (1998) analizy
zagadnienia opisywanego jako take-up ratio,
wskazuj¹ce na to, ¿e ...im bardziej skomplikowana jest struktura podstawowych instytucji
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spo³ecznych, tym wiêkszych zasobów wymaga
korzystanie z tych instytucji i tym wiêksze prawdopodobieñstwo tego, ¿e jaka czêæ cz³onków
spo³eczeñstwa nie bêdzie tymi zasobami efektywnie dysponowa³a.... Wiele badañ empirycznych przywo³ywanych przez Atkinsona potwierdzi³o tê intuicjê: okazuje siê, ¿e ludzie
rezygnuj¹ z wnoszenia stosownych roszczeñ 
nie realizuj¹ swoich praw do rozmaitych wiadczeñ albo dlatego, ¿e uwa¿aj¹ to za upokarzaj¹ce, albo dlatego, ¿e nie wiedz¹ o tym, jakie
prawa im przys³uguj¹, albo te¿ dlatego, ¿e nie
potrafi¹ przebiæ siê przez sterty dokumentów
uzasadniaj¹cych odpowiednie roszczenia. Ujmuj¹c rzecz najkrócej, okazuje siê, ¿e korzystanie z uniwersalnych praw socjalnych jest
uwarunkowane przez dysponowanie minimalnymi zasobami  finansowymi, kulturowymi
itp.  a w te zasoby w stopniu wystarczaj¹cym
wyposa¿eni s¹ dalece nie wszyscy cz³onkowie
nowoczesnych spo³eczeñstw. Najprostszy przyk³ad mo¿e stanowiæ wypowied respondentki
w badaniach, jakie by³y prowadzone w koñcu
lat 90. Mówi³a ona, ¿e na nic siê jej nie przydaje mo¿liwoæ uzyskania bezp³atnej porady lekarskiej, skoro i tak nie ma doæ pieniêdzy aby
wykupiæ przepisywane jej lekarstwa.
Jest te¿ wielce prawdopodobne i to, ¿e problematyka spo³ecznego wykluczenia staje siê
wa¿na dlatego, ¿e wi¹¿e siê ona z kwesti¹ legitymizacji w³adzy politycznej we wspó³czesnych, demokratycznych spo³eczeñstwach.
Dok³adniej, jest tak, ¿e rozczarowania zwi¹zane z funkcjonowaniem instytucji demokracji
reprezentacyjnej kieruj¹ nasz¹ uwagê w stronê
instytucji demokracji partycypacyjnej, to jest 
w stronê rozmaitych form udzia³u obywateli
w procesach podejmowania wa¿nych publicznych decyzji. Je¿eli jednak mia³oby byæ tak, ¿e
rozwój rozmaitych instytucji tego rodzaju rze-

czywicie stanowi rozs¹dn¹ alternatywê dla demokracji reprezentacyjnej i podtrzymuje nasze
przywi¹zanie do ogólnych idea³ów demokracji,
to zagadnienia takie, jak spo³eczna partycypacja i jej antynomia, tj. spo³eczne wykluczenie,
staj¹ siê kwestiami kluczowymi w debatach nad
przysz³oci¹ demokratycznego ³adu spo³ecznego. Mówi¹c najkrócej, demokratyczny ³ad spo³eczny razi swoj¹ u³omnoci¹, jeli ma obejmowaæ tylko niektórych, innych za wykluczaæ
z dzia³ania mniej czy bardziej dobroczynnych
instytucji reprezentacji politycznej. Systemy
demokratyczne cierpi¹ nieustannie na deficyty
legitymizacyjne powodowane niewysok¹ frekwencj¹ wyborcz¹, ale demokracja rozumiana
szerzej  jako idea powszechnej reprezentacji
interesów grupowych  odczuwa te deficyty
jeszcze bolenie, bo okazuje siê, ¿e s¹ w nowoczesnych spo³eczeñstwach ca³e ich segmenty,
na które sk³adaj¹ siê ludzie pozbawieni mo¿liwoci artyku³owania swoich preferencji i pomijani w procesach podejmowania decyzji dotycz¹cych wa¿nych spraw publicznych. Rzecz
nie sprowadza siê wiêc wy³¹cznie do zró¿nicowanych mo¿liwoci korzystania z rozmaitych
wiadczeñ socjalnych i ma charakter znacznie
bardziej podstawowy, ujawniaj¹c rozbie¿noci
miêdzy demokratycznymi idea³ami i praktyk¹
demokracji.
Nawet, gdyby  obserwuj¹c meandry wspó³czesnej debaty publicznej powiêconej problematyce spo³ecznego wykluczenia  szukaæ dla
niej innych wyjanieñ, to chc¹c zrozumieæ jej
sens trzeba wróciæ do zagadnieñ podstawowych,
to jest do przegl¹du koncepcji, wedle których
usi³uje siê j¹ zrozumieæ. Wbrew pozorom, nie
brakuje nam koncepcji tego rodzaju. Sprawy
maj¹ siê zgo³a inaczej, jeli mamy powody do
narzekania, to wi¹¿¹ siê one raczej z nadmiarem
pomys³ów teoretycznych usi³uj¹cych wyjaniæ
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mechanizmy spo³ecznego wykluczenia. To sytuacja k³opotliwa, bo albo trzeba wybieraæ i 
co trudniejsze  wybór ten jako uzasadniaæ,
albo trzeba uznaæ, ¿e mamy do czynienia ze zjawiskami i procesami na tyle z³o¿onymi, ¿e ka¿de wyjanienie ma charakter cz¹stkowy.
Wydaje siê, ¿e dla celów analitycznych mo¿na wyró¿niæ przynajmniej cztery odmienne tradycje mylenia o mechanizmach uruchamiaj¹cych procesy spo³ecznego wykluczenia. Tradycja
pierwsza, najwyraniej mo¿e odwo³uj¹ca siê do
koncepcji cz³owieka rynkowego kieruj¹cego
siê d¹¿eniem do maksymalizacji indywidualnych
czy grupowych korzyci. Wskazuje siê tu zazwyczaj na to, ¿e u podstaw interesuj¹cych nas zjawisk tkwi, opisany przez Maksa Webera, mechanizm tzw. spo³ecznego zamkniêcia. Idea
podstawowa jest stosunkowo prosta: spo³eczne
zasoby s¹ zawsze ograniczone, po to zatem, aby
maksymalizowaæ swój udzia³ w tych zasobach
jednostki i grupy usi³uj¹ wskazaæ na powody, dla
których dostêp do tych zasobów  lub ich szczególnie atrakcyjnych elementów  powinien zostaæ ograniczony lub otwarty dla jednych i zamkniêty dla drugich.
Tê myl rozwija³o  po Weberze  wielu
prominentnych badaczy, zw³aszcza ekonomistów. Do niej odwo³ywa³ siê, w gruncie rzeczy, Mancur Olson, tworz¹c swoj¹ koncepcjê
koalicji dystrybucyjnych, tj. takich struktur
spo³ecznych, które monopolizuj¹ dla siebie
dostêp do pewnych kategorii spo³ecznych zasobów i rozdzielaj¹ je wród swoich cz³onków.
James Buchanan pisa³ o zjawisku podobnym,
rozwijaj¹c swoj¹ club theory i wskazuj¹c na
istnienie takich dóbr, które nie s¹ ani klasycznie publiczne, ani klasycznie prywatne i mog¹
byæ konsumowane przez cile selekcjonowane grupy ludzi, którzy wszak¿e nie s¹ w³acicielami tych dóbr. Idea zbie¿na z koncepcj¹

Olsona pojawi³a siê te¿ w pracach Adama Podgóreckiego, który pisa³, maj¹c mniej wiêcej to
samo na myli, o brudnych wspólnotach zaw³aszczaj¹cych dla siebie co bardziej rarytne
dobra pojawiaj¹ce siê w systemie spo³ecznym.
Szerzej pisali te¿ o podobnych zjawiskach tacy
badacze, jak Frank Parkin, który zidentyfikowa³ kilka przynajmniej wersji mechanizmów
wykluczania z procesów spo³ecznego podzia³u dóbr jednych, po to, aby wiêcej pozostawa³o dla drugich. Zagadnieniem tym zajmowa³
siê tak¿e jeden ze wspó³czesnych propagatorów idei uniwersalizacji minimalnego dochodu gwarantowanego, Bill Jordan. Za mechanizmami spo³ecznego wykluczenia kryje siê 
sk³onni byliby zapewne uznaæ przywo³ywani
badacze  d¹¿enie do maksymalizacji korzyci, a wiêc naturalny odruch racjonalnie dzia³aj¹cego cz³owieka i, choæ odruch ten bywa
ró¿nie instytucjonalizowany, to jednak le¿y on
u podstaw gospodarki rynkowej, nadaje jej dynamikê i przes¹dza o tym, ¿e rynek stanowi
lepszy mechanizm alokacyjny, ani¿eli centralny planista. Nieustannie  uznaliby oni  zatrudniamy indywidualn¹ pomys³owoæ, zastanawiamy siê nad tym, jak zwiêkszyæ w³asne
korzyci albo uzasadniaj¹c jako uprzywilejowany dostêp do okrelonej puli dóbr, albo
wskazuj¹c na powody, dla których inni powinni mieæ do niej dostêp utrudniony, pomniejszony, itp.
Wypada wskazaæ, ¿e mylenie tego rodzaju prowadzi do doæ pesymistycznych konkluzji. Nie mo¿na bowiem zablokowaæ tych mechanizmów bez naruszenia podstawowych regu³
gospodarki rynkowej. Jeli chcemy cieszyæ siê
efektywnymi rezultatami podzia³u, to musimy
te¿ godziæ siê na to, ¿e podzia³ wedle rynkowych zasad jednych uprzywilejowuje, innych
wyklucza.
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Druga, z wartych rozwa¿enia tradycji mylenia o spo³ecznych mechanizmach uruchamiaj¹cych procesy spo³ecznego wykluczenia,
wi¹¿e siê z nadziejami na uniwersalizacjê spo³ecznej partycypacji poprzez uniwersalizacjê
praw socjalnych. Gdyby siêgaæ do historii, to
mo¿na by³oby na przyk³ad wskazywaæ, ¿e by³a
to idea bliska cz³onkom Fabian Society, którzy
usi³owali emancypowaæ  w po³owie XIX w. 
angielskich i szkockich robotników po to, aby
pe³niej uczestniczyli oni w ¿yciu zbiorowym.
Podobne idee przywieca³y polskim politykom
spo³ecznym, takim jak Z. Daszyñska czy H.
Radliñska, którzy k³adli nacisk na donios³oæ
praktyki w takich dziedzinach, jak praca socjalna czy pedagogika spo³eczna. Wspó³czesne realia  to przede wszystkim rozmaite programy
empowerment i towarzysz¹ca im debata, która,
w najprostszej formule, sprowadza siê do sporu o to, czy naturalne ró¿nice miêdzy ludmi
mog¹ byæ wyrównywane na tyle, aby umo¿liwiæ wszystkim równy  przynajmniej w najbardziej podstawowym zakresie  dostêp do kluczowych instytucji spo³ecznych, takich, jak
rynek pracy, system edukacyjny, system prawny, itp. Bez wdawania siê w szczegó³y tego
sporu, wypada wskazaæ na to, ¿e sprawa nie
jest oczywista, za entuzjastom programów
s³u¿¹cych spo³ecznej emancypacji przeciwstawia siê zwykle argumentacjê opart¹, po pierwsze, na tezie mówi¹cej, ¿e im bardziej z³o¿one
staj¹ siê wspó³czesne spo³eczeñstwa, tym
wiêksze s¹ indywidualne i grupowe zasoby
konieczne dla swobodnego poruszania siê
w skomplikowanym wiecie instytucji pañstwa
opiekuñczego i, po drugie, na tezie mówi¹cej,
¿e naturalne ró¿nice miêdzy ludmi powoduj¹, i¿ maj¹ oni nierówne szanse spo³ecznej
partycypacji. Najwyraniej mo¿e ten kierunek
mylenia jest obecny w g³onej pracy Herrn-

steina i Murraya, The Bells Curve, której najwa¿niejszy chyba w¹tek to teza mówi¹ca ¿e
wiat spo³eczny jest urz¹dzany przez elitê
poznawcz¹ ludzi z najwy¿szym IQ dla znakomitej wiêkszoci, która czuje siê w tym
wiecie obco i nieswojo, a te¿ i nie bardzo umie
siê w nim poruszaæ. Niezale¿nie od trafnoci
tych, i innych mniej g³onych i mniej kontrowersyjnych, argumentów, myl podstawowa
wydaje siê doæ prosta i sprowadza siê do dostrze¿enia tego, ¿e formalna równoæ niewiele ma wspólnego z równoci¹ empiryczn¹,
a nierówne zasoby powoduj¹, ¿e z formalnych
równoci ró¿ni ludzie korzystaj¹ w wielce nierówny sposób. Tak w³anie brzmia³o podstawowe przes³anie Amartyi Sena w jego analizach spo³ecznych nierównoci.
Trzeci nurt mylenia o problemach spo³ecznego wykluczenia pozwala dostrzec zjawisko, sk¹din¹d nader interesuj¹ce, ¿e s¹ tak¿e i tacy ludzie, którzy  mniej czy bardziej
wiadomie  sami decyduj¹ siê na marginalnoæ i staraj¹ siê os³abiæ wiêzi ³¹cz¹ce ich z
szerszym spo³eczeñstwem i regu³ami ³adu spo³ecznego. Mówi¹c o zjawiskach i procesach
spo³ecznego wykluczenia nale¿y braæ pod
uwagê tak¿e auto-wykluczenie. W sposób
oczywisty do tej kategorii nale¿¹ kontestatorzy zastanego porz¹dku spo³ecznego, którzy
w rozmaitych spo³ecznociach alternatywnych
usi³uj¹ realizowaæ konkurencyjne wzorce. To
sprawy szeroko omawiane w literaturze powiêconej losom pokolenia hippie i nie warto
ich szczególnie omawiaæ. Bardziej interesuj¹ce wydaj¹ siê natomiast takie koncepcje powsta³e w ramach tego nurtu, które wskazuj¹
na to, ¿e auto-wykluczenie mo¿e  paradoksalnie  stanowiæ rezultat wysi³ku wk³adanego w próby przystosowania siê jednostek do
specyficznych napiêæ w strukturze spo³ecznej.
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Do koncepcji tego rodzaju nale¿a³oby zapewne zaliczyæ mertonowsk¹ teoriê anomii, która
tak w³anie, tj. jako wysi³ek adaptacji do strukturalnych napiêæ interpretuje zachowania dewiacyjne, czy to, co Merton nazwa³ buntem,
a wiêc odrzuceniem zarówno celów okrelaj¹cych indywidualne aspiracje, jak i kulturowego instrumentarium rodków s³u¿¹cych ich
realizacji. W latach 80. inn¹ wersj¹ mylenia
tego rodzaju by³a koncepcja negative opportunity structure, której autor przekonywa³, ¿e
wycofywanie siê jednostek z okrelonego porz¹dku spo³ecznego jest prost¹ konsekwencj¹
tego, ¿e jego regu³y uniemo¿liwiaj¹ rozwi¹zanie podstawowych problemow egzystencjalnych jednostek. Tu tak¿e nale¿a³oby ulokowaæ tych zwolenników teorii naznaczania
spo³ecznego, którzy akcentowali donios³oæ
tzw. dewiacji wtórnej, tj. tych wszystkich
sytuacji, w których ludzie, po to, aby utrzymaæ siê w strukturze spo³ecznych interakcji,
akceptuj¹ narzucon¹ im rolê dewiantów i zaczynaj¹ zachowywaæ siê stosownie do wbudowanych w ni¹ oczekiwañ. Si³a tych procesów by³a wielokrotnie akcentowana przez
E. Lemmerta i potwierdzi³o j¹ wiele szczegó³owych analiz empirycznych. Z tego punktu
widzenia akcentowa³oby siê zatem to, ¿e proces spo³ecznego wykluczenia to stopniowe
poddawanie siê oczekiwaniom ze strony innych. Na strukturalne mechanizmy spo³ecznego wykluczenia wskazywa³ te¿  przed blisko
50 laty  Kai Ericsson w g³onej wtedy ksi¹¿ce Wayward Puritans, której podstawowe przes³anie mówi³o, ¿e zewnêtrzne niepowodzenia
sk³aniaj¹ ludzkie spo³ecznoci do zwierania
szeregów i zwiêkszania nacisku na konformizm wobec grupowych standardów oraz wykluczania tych, którzy nie chc¹ czy nie mog¹
tym standardom sprostaæ dostatecznie dobrze.

Kolejny kierunek interpretacji zjawisk wykluczania spo³ecznego k³adzie nacisk na to, ¿e
stanowi¹ one konsekwencjê atrofii wa¿nych
mechanizmów kontroli spo³ecznej. Ten nurt
mylenia, akcentuje z kolei to, ¿e s³aboæ mechanizmów kontroli spo³ecznej powoduje, i¿
pewni ludzie wybieraj¹ spo³eczn¹ lunoæ
i nieokrelonoæ swojego spo³ecznego statusu,
akceptuj¹c w jakim stopniu tak¿e i to, ¿e ³¹czy siê z ni¹ nieokrelonoæ statusowych
uprawnieñ. Dobrze zorganizowane spo³eczeñstwo  przekonywa³ T. Hirschi  to nie takie
spo³eczeñstwo które efektywnie rozprawia siê
z dewiacj¹, lecz spo³eczeñstwo, w którym
efektywne mechanizmy kontroli spo³ecznej nie
stwarzaj¹ mo¿liwoci zachowañ dewiacyjnych. Odnosz¹c ten sposób mylenia do kwestii narkotyków nale¿a³oby zapewne powiedzieæ, ¿e jego praktyczne postulaty mówi³yby
zapewne o tym, i¿ problem narkomanii sprowadza siê przede wszystkim do tego, ¿e nie
potrafimy efektywnie kontrolowaæ poda¿y
substancji psychoaktywnych.
Bez wzglêdu na to, czy  i w jakim stopniu  uzna siê wskazane koncepcje za wystarczaj¹ce wyjanienia okolicznoci uruchamiaj¹cych procesy spo³ecznego wykluczania,
zdaje siê nie ulegaæ w¹tpliwoci, ¿e mechanizmy spo³ecznego wykluczania stanowi¹ po
czêci mechanizmy obronne, stabilizuj¹ce porz¹dek spo³eczny, po czêci s¹ wyrazem niedoskona³oci czy napiêæ, jakie siê w jego ramach pojawiaj¹, po czêci w koñcu  stanowi¹
swoisty koszt systemowy, a zatem zespó³ takich zjawisk i procesów spo³ecznych, w które
nie warto interweniowaæ, jeli nie chce siê doprowadziæ do zakwestionowania podstaw tego
porz¹dku. To wprawdzie teza kontrowersyjna,
ale wa¿na. Gdyby mia³a siê ona okazaæ trafna,
to trzeba by³oby powiedzieæ sobie wyranie,
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¿e  w przypadku zjawisk spo³ecznego wykluczenia  prewencja czy profilaktyka zda siê na
niewiele, bo musia³aby prowadziæ do nacisku
na zmiany regu³ porz¹dku spo³ecznego, który
sk¹din¹d cenimy i uwa¿amy za lepszy ni¿ inne.
To, co nam pozostaje, to dzia³ania zmierzaj¹ce
do redukcji strat, to jest  realizacja rozmaitych
programów s³u¿¹cych spo³ecznej reintegracji.
Warto te¿ zdawaæ sobie sprawê z tego, ¿e
zazwyczaj realia bywaj¹ bardziej z³o¿one, ani¿eli proste schematy wyjaniaj¹ce. Bywa przecie¿ i tak, ¿e  w mniej czy bardziej rozleg³ych
segmentach struktury spo³ecznej  spo³ecznemu wykluczenia podlegaj¹ nie ci, którzy
wspieraj¹ siê rozmaitymi substancjami psychoaktywnymi, lecz ci, którzy z tego rezygnuj¹.
Jeli jest tak, ¿e ...narkotyki sta³y siê trwa³ym
elementem stylu ¿ycia pewnych grup m³odych
ludzi... czêci¹ codziennej rzeczywistoci, równie ³atwo dostêpn¹ co alkohol, i korzysta siê
z nich instrumentalnie... (Sieros³awski, Zieliñski, 2000), to ³atwo mo¿na spodziewaæ siê, ¿e
spo³ecznemu wykluczeniu podlegaæ bêd¹ ci,
którzy z nich nie korzystaja.
Tyle w kwestiach ogólnych mechanizmów
spo³ecznej ekskluzji. Jednak nawet jeli mo¿emy stwierdziæ, ¿e rozumiemy te mechanizmy,
to nie wynika z tego, ¿e potrafimy je identyfikowaæ i przek³adaæ na spo³eczne konkrety. Co
wiêcej, nie zawsze umiemy odpowiedzieæ, w jakich okolicznociach dzia³aj¹ one silniej, w jakich s³abiej, a te¿ jakie s¹  czy mog¹ byæ  ich
konsekwencje. Wstêpnie mo¿na na przyk³ad
zapytaæ, jakie okolicznoci powoduj¹, ¿e progi
tolerancji dla nadu¿ywania alkoholu s¹ wy¿sze
ani¿eli odpowiednie progi tolerancji dla specyfików psychoaktywnych, co zatem powoduje,
¿e narkomani podlegaj¹ mechanizmom spo³ecznego wykluczenia w stopniu znacznie wiêkszym ani¿eli alkoholicy.

Jak siê wydaje, mo¿liwe s¹ dwie  niekoniecznie roz³¹czne  odpowiedzi na tak postawione pytanie. Odpowied pierwsza zmierza do
wskazania na to, ¿e pijañstwo w kulturze europejskiej zosta³o w jaki sposób udomowione
 z biegiem czasu powsta³y spo³eczne wzorce
reakcji na ludzi pijanych, zostali oni jako sklasyfikowani i spo³ecznie oswojeni. Lepiej czy
gorzej umiemy pijaków rozpoznawaæ i  co najwa¿niejsze  dysponujemy kulturowo sankcjonowanymi repertuarami reagowania na ludzi pijanych w rozmaitych sytuacjach. Substancje
psychoaktywne  w odró¿nieniu od alkoholu 
w skali mniej czy bardziej masowej modyfikuj¹
zachowania ludzi od stosunkowo niedawna. St¹d
bierze siê brak podsuwanych przez kulturê wzorów ich rozpoznawania i brak wzorców reakcji
na te zachowania. Narkotyki s¹ zatem  w tym
sensie  bardziej obce naszym spo³eczeñstwom
ani¿eli alkohol i z tego wzglêdu wydaj¹ siê groniejsze  niezale¿nie od sporów o obiektywny
wymiar ich szkodliwoci.
Odpowied druga stanowi, w jakim stopniu, rozszerzenie odpowiedzi pierwszej. Otó¿,
oswojone czy nie, rozmaite substancje psychoaktywne maj¹ to do siebie, ¿e  po pierwsze  nie powoduj¹ ³atwo obserwowalnych,
a w ka¿dym razie równie ³atwo co nadu¿ywanie alkoholu, zmian w wygl¹dzie, zachowaniach itp. Najkrócej rzecz bior¹c, osobê pijan¹ rozpoznaæ mo¿na ³atwiej ani¿eli cz³owieka
znajduj¹cego siê pod wp³ywem tej lub innej
substancji psychoaktywnej  przynajmniej na
poziomie codziennego dowiadczenia. Co wiêcej, alkohol, bez wzglêdu na to, w jakiej postaci wypijany, oddzia³ywuje zawsze tak samo,
natomiast z narkotykami sprawy maj¹ siê
zgo³a odwrotnie. Nawet gdybymy umieli równie ³atwo rozpoznawaæ pijaka i narkomana,
to i tak niewiele z tego wynika, bo rozs¹dne
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przewidywanie reakcji tego drugiego wymaga
jeszcze wiedzy o tym, jaka substancja psychoaktywna modyfikuje jego zachowania. Mówi¹c
najkrócej, rozpoznaj¹c narkomana nie wiemy, czy jest to cz³owiek oszo³omiony haszyszem, który chce zwierzyæ siê z nieszczêæ
swojego ¿ycia, czy mo¿e osoba pobudzona
crackiem lub amfetamin¹, sk³onna do zachowañ agresywnych. Mówi¹c najkrócej, narkomani wydaj¹ siê stanowiæ wiêksze zagro¿enie dla spo³eczeñstwa ani¿eli pijacy w tej
mierze, w jakiej bardziej ani¿eli ci drudzy naruszaj¹ struktury codziennych, rutynowych
interakcji. Podstaw¹ ka¿dego porz¹dku spo³ecznego jest przewidywalnoæ, tymczasem
narkomani s¹ przewidywalni w stopniu
mniejszym ni¿ pijacy i to przes¹dza te¿ o tym,
¿e s¹ s³abiej tolerowani.
Wypada jednak powtórzyæ myl podstawow¹: niezale¿nie od tego, czy istniej¹ racjonalne powody, dla których narkotyki uruchamiaj¹ procesy spo³ecznego wykluczenia,
a zatem  bez wzglêdu na to, czy rzeczywicie
procesy te stanowi¹ swoist¹ reakcjê obronn¹
spo³eczeñstwa strzeg¹cego swojej stabilnoci,
wszystko wskazuje na to, ¿e niewiele mo¿na
w tej sprawie zrobiæ  poza podejmowaniem

wysi³ków zmierzaj¹cych do stworzenia szans
reintegracji dla tych, którzy chc¹ w tych zabiegach uczestniczyæ.
W raporcie pt. Narkotyki i narkomania
w Polsce. Nowe zjawiska i tendencje (Sieros³awski, 2002) jednym z analizowanych wskaników by³a dynamika pierwszych przyjêæ do
stacjonarnych placówek s³u¿by zdrowia. Aby
nieco wzbogaciæ prezentowan¹ tam charakterystykê, dalej wykorzystywaæ siê bêdzie inny
wskanik, tj. liczbê pacjentów w placówkach
o charakterze ambulatoryjnym.
Informacja zawarta w prezentowanym poni¿ej wykresie sugeruje, ¿e dynamicznie ronie
liczba pacjentów uczestnicz¹cych w specjalistycznych programach terapeutycznych dla narkomanów, ale wypada pamiêtaæ, ¿e mo¿e to stanowiæ zarówno funkcjê popytu  odpowiadaj¹c¹
przyrostom ich liczby, co funkcjê poda¿y, czyli
wzrostu liczby placówek realizuj¹cych takie
programy.
Porównanie obu prezentowanych ni¿ej map
ujawnia daleko id¹ce zbie¿noci sugeruj¹ce 
najogólniej rzecz bior¹c  ¿e popyt na programy terapeutyczne dla narkomanów tworz¹
przede wszystkim ludzie m³odzi, co sk¹din¹d
ani nie jest szczególnym odkryciem, ani nie

Wykres 1. Pacjenci placówek ambulatoryjnych (na 10 tys. mieszkañców)
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Wykres 2. Liczba pacjentów dziennych orodków leczenia uzale¿nieñ w podziale
na województwa (na 100 000 mieszkañców, 2001 r.)
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popada w sprzecznoæ z tym, co wiemy o populacji osób uzale¿nionych. W obu przypadkach, to jest zarówno wtedy, gdy bierze siê pod
uwagê wszystkich klientów interesuj¹cych nas
programów, jak te¿ i wtedy, gdy uwzglêdniamy
najm³odszych sporód nich, okazuje siê, ¿e popyt ten jest najwiêkszy w czêci województw
pogranicznych i  co mo¿e okazaæ siê interesuj¹ce  zarówno na granicy wschodniej, jak i na
granicy zachodniej, co ³atwo falsyfikuje lansowan¹ niegdy tezê mówi¹c¹, ¿e narkomania to
zaraza przywleczona z Zachodu. W sposób
równie oczywisty, taka charakterystyka popytu
natychmiast kojarzy siê z hipotez¹ borderlandu,
tj. obszaru spo³ecznej dezorganizacji, itp., ale jej
zaakceptowania utrudnia dostrze¿enie tego, ¿e
nie wszystkie województwa pograniczne s¹

w równym stopniu obci¹¿one narkomani¹. Jednak¿e warto pamiêtaæ i o tym, ¿e przestrzenne
zró¿nicowanie dostêpnoci us³ug terapeutycznych dla narkomanów niekoniecznie musi stanowiæ funkcjê ró¿nic popytu na te us³ugi  równie dobrze mo¿e to byæ rezultat zró¿nicowania
poda¿y, sugeruj¹c po raz kolejny, ¿e w odniesieniu do us³ug zdrowotnych tego rodzaju rynek
mo¿e okazaæ siê marnym mechanizmem alokacyjnym. Wydaje siê wiêc, ¿e nie warto budowaæ
z³o¿onych diagnoz na danych wra¿liwych na
zmienne i trudne do uchwycenia okolicznoci.
Gdybymy chcieli uznaæ za wskanik potencja³u terapeutycznego liczbê wysoko kwalifikowanych specjalistów w placówkach proWykres 3. Liczba pierwszorazowych pacjentów
(poni¿ej 19 roku ¿ycia) w dziennych
orodkach leczenia uzale¿nieñ w podziale na województwa (na 100 000
mieszkañców, 2001 r.)
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Wykres 4. Lekarze i psycholodzy zatrudnieni na
pe³nym etacie w dziennych orodkach leczenia uzale¿nieñ
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wadz¹cych programy odwykowe, to wniosek
p³yn¹cy z zestawienia informacji zawartych
w powy¿szych mapach wskazuje na to, ¿e poda¿ us³ug terapeutycznych tylko z rzadka odpowiada popytowi. Rzecz zreszt¹ nie tylko
w tym, ¿e najwiêksza liczba specjalistów  psychiatrów i psychologów w zasadzie pracuje nie
w tych województwach, w których jest najwiê-

cej pacjentów; istotne jest te¿ i to, ¿e w wielu
województwach albo nie ma ich wcale, albo jest
bardzo niewielu. Jednak¿e nie jest te¿ wykluczone, ¿e sytuacja nie przedstawia siê a¿ tak
le, jak wynika³oby to z powy¿szej mapy. Nie
uwzglêdnia ona bowiem tych placówek lecznictwa odwykowego, które nie nale¿¹ do publicznej s³u¿by zdrowia, s¹ prowadzone przez
rozmaite organizacje pozarz¹dowe, w tym tak¿e przez zwi¹zki wyznaniowe.
Wstêpnie mo¿na zaproponowaæ trzy tezy
s³u¿¹ce jako prowizoryczne konkluzje podsumowuj¹ce ca³oæ wywodu:
 Nierówna przestrzenna dystrybucja orodków terapeutycznych dla narkomanów,
przes¹dza o tym, ¿e dostêp do tych orodków jest i ograniczony, i wielce nierówny;
 To oznacza, ¿e osoby uzale¿nione s¹ wykluczane nie tylko z dostêpu do rozmaitych
wa¿nych instytucji spo³ecznych, lecz tak¿e
segregowane z uwagi na mo¿liwoci uzyskania pomocy terapeutycznej;
 Istotny problem zdaje siê zatem polegaæ nie
na tym, ¿e narkomani ulegaj¹ procesom spo³ecznego wykluczenia lecz na tym, ¿e zorganizowane spo³eczeñstwo nie stwarza tym
sporód nich, którzy siê na to decyduj¹, równych szans reintegracji.
Dr hab. Kazimierz W. Frieske, prof. UW
arytyku³ wyg³oszony na seminarium naukowym
w Krakowie,we wrzeniu 2003 r.
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KILKA UWAG Z WIZYTY STUDYJNEJ W PARY¯U
W dniach 30.0805.09.2003r bra³ymy
udzia³ w wizycie studyjnej we Francji w ramach
realizacji umowy bliniaczej Walka z narkotykami projektu Phare 2000. Organizatorami
wizyty byli Miêdzyministerialna Misja ds. Walki z Narkotykami i Narkomani¹ (M.I.L.D.T)
dzia³aj¹ca przy Premierze Rady Ministrów Republiki Francuskiej oraz Biuro Doradcy Przedakcesyjnego dzia³aj¹ce przy Krajowym Biurze ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii. Wizyta
zosta³a przygotowana przez dr Zorkê Domiæ
(psychiatrê z wieloletnim sta¿em pracy z osobami uzale¿nionymi) tak, aby zaprezentowaæ
orientacje psycho- i farmakoterapeutyczne funkcjonuj¹ce w rozmaitych strukturach organizacyjnych (s³u¿ba zdrowia, organizacje pozarz¹dowe, wiêziennictwo). Wizytowane placówki
znajdowa³y siê na terenie Pary¿a, wiêzienie  o
kilkadziesi¹t kilometrów od stolicy.
Poza ni¿ej podpisanymi, w wizycie brali
udzia³:Kajetan Dubiel, dyrektor Biura Penitencjarnego w Centralnym Zarz¹dzie S³u¿by Wiêziennej w Polsce; Marek Bujak, przedstawiciel
Biura S³u¿by Zdrowia w Centralnym Zarz¹dzie
S³u¿by Wiêziennej; Jan Chrostek Maj, lekarz
psychiatra odpowiedzialny za realizacjê programu metadonowego w Krakowie oraz Piotr Jab³oñski, dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii.
We Francji liczbê osób uzale¿nionych szacuje siê na 160 tysiêcy. W tej grupie oko³o 90
tysiêcy jest leczonych substytucyjnie, w tym ok.
70 tys. przyjmuje buprenorfinê (Subutex). Sto-

sowana od lat buprenorfina jest podstawowym
lekiem w przewlek³ym leczeniu uzale¿nionych
od opiatów oraz w leczeniu opioidowych zespo³ów abstynencyjnych. Do prowadzenia leczenia substytucyjnego buprenorfin¹ upowa¿nieni s¹ nie tylko psychiatrzy, ale tak¿e lekarze
podstawowej opieki. Wprowadzenie buprenorfiny na tak szerok¹ skalê przy niedostatecznych
ograniczeniach ze strony s³u¿by zdrowia spowodowa³o, miêdzy innymi, ¿e sta³a siê ona najczêciej u¿ywanym narkotykiem ulicznym,
który stopniowo wypiera z czarnego rynku heroinê. Nie doæ tego, dostarczana przez lobby
farmaceutyczne buprenorfina mo¿e byæ stosowana drog¹ do¿yln¹, wiêc a¿ 60% przyjmuj¹cych
wstrzykuje j¹ do¿ylnie (!). Ta niekorzystna sytuacja zwi¹zana z buprenorfin¹ zaci¹¿y³a na leczeniu uzale¿nionych metadonem. Stopniowo
zwiêkszaj¹ce liczebnoæ pacjentów programy
metadonowe podlegaj¹ znacznej kontroli, która ma zabezpieczyæ metadon przed nielegalnym
obrotem.
Wszystkie wizytowane przez nas placówki
korzystaj¹ z ró¿nych róde³ finansowania, np.
Centre Pierre Nicole jest instytucj¹ Czerwonego Krzy¿a i pracuje w oparciu o system ambulatoryjny z rozbudowanym serwisem pomocy
socjalnej. Mo¿e zaoferowaæ pomoc w zakresie
uzyskania: ubezpieczenia zdrowotnego, mieszkania, pracy, zasi³ku, pomocy finansowej dla
dzieci itp. Wiele placówek dysponuje w³asnymi hostelami, mieszkaniami (np. Centre Pierre Nicole) lub korzysta z miejsc hotelowych

* Umowa twinningowa zawarta pomiêdzy Polask¹ reprezentowan¹ przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii a Francj¹ reprezentowan¹ przez Francuskie Obserwatorium Narkotyków i Uzale¿nieñ
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(Centre Pierre Nicole, Association Siloe). Podopieczni mog¹ korzystaæ z tej formy pomocy
przez okres od kilku tygodni do kilku miesiêcy,
o ile realizuj¹ program zawarty w kontrakcie terapeutycznym, którego celem jest zazwyczaj stabilizacja sytuacji ¿yciowej. Wród zg³aszaj¹cych
siê do leczenia przewa¿aj¹ osoby uzale¿nione
od kanabinoli, kokainy, alkoholu, buprenorfiny. Podobnie jak w Polsce wiêkszoæ pacjentów boryka siê z powa¿nymi problemami finansowymi, bezradnoci¹.
We wszystkich wizytowanych przez nas
orodkach praca z osob¹ uzale¿nion¹ nie koncentruje siê na problemie zachowania abstynencji (unika siê pytañ czy pancjent bierze narkotyk?). G³ówny akcent pracy z klientem po³o¿ony
jest na jego funkcjonowanie (podjêcie ról, np.
pracownika, rodzica; uzyskanie niezale¿noci
finansowej, w³asnego mieszkania, itp.). Klient
jest rozliczany z za³atwionych spraw, czynnoci. Uwa¿a siê, ¿e stan narkotycznej zmiany
wiadomoci, szczególnie w d³u¿szym okresie
czasu, uniemo¿liwia planowe, konstruktywne
dzia³anie. Wszelkie dzia³ania podopiecznych
zak³ócaj¹ce ogólne normy wspó³¿ycia z personelem, pozosta³ymi uczestnikami terapii (np.
podsypianie wywo³ane dzia³aniem narkotyków)
powoduj¹ czasowe wykluczenie danej osoby
z terapii, a nie wypis. Nie realizowanie kontraktu terapeutycznego powoduje rozwi¹zanie umowy z pacjentem.
W zale¿noci od stanu psychofizycznego
danego narkomana stosowane s¹ ró¿ne metody
dzia³ania, np. psychoterapia (najczêciej indywidualna), leczenie substytucyjne (buprenorfina,
metadon) czy jak w orodku Marmottan przed³u¿ona detoksykacja ambulatoryjna lub w przypadku z³ego stanu somatycznego leczenie szpitalne. Kryteriami do leczenia w oddzia³ach
detoksykacyjnych ca³odobowych s¹: choroba

somatyczna lub psychiczna wraz z zespo³em abstynencyjnym, a nie, jak zazwyczaj w Polsce, objawy zespo³u abstynencyjnego. Wiele orodków,
np. Centre Pierre Nicole, dysponuje pe³nym asortymentem form leczniczych: substytucja, psychoterapia indywidualna, krótkoterminowe leczenie
stacjonarne, miejsca hostelowe. W wizytowanych orodkach nie pracuje siê poprzez spo³ecznoæ terapeutyczn¹. Wielu terapeutów uwa¿a, ¿e
jest to represyjna forma terapii i nie stosuje tego
typu oddzia³ywañ. W myleniu terapeutycznym
dominuj¹ pogl¹dy opieraj¹ce siê na podejciu
psychoanalitycznym. Psychoterapia indywidualna i rodzinna s¹ podstawowymi rodzajami stosowanej terapii. Niewielka grupa pacjentów korzysta za spotkañ AN i AA (Anonimowi
Narkomani, Alkoholicy). W stacjonarnych orodkach rehabilitacyjnych jest oko³o 500 miejsc,
a czas leczenia nie przekracza 3 miesiêcy. Dominuje pogl¹d, ¿e pacjent powinien odbywaæ leczenie w swoim rodowisku, miejscu zamieszkania. Niektóre placówki specjalizuj¹ siê
w okrelonych ofertach pomocy, np.: orodek
Horizons zajmuje siê kobietami w ci¹¿y, z ma³ymi dzieæmi; Centre Pierre Nicole oferuje pomoc narkomanom opuszczaj¹cym areszty lub
wiêzienia; Hopital Sainte Anne roztacza opiekê
nad narkomanami z wspó³wystêpuj¹cymi innymi chorobami psychicznymi. Pracownicy placówek porozumiewaj¹ siê miêdzy sob¹ i w razie
potrzeby przekazuj¹ sobie pacjentów.
W strukturze s³u¿by zdrowia znajduje siê
szpital Hopital Sainte Anne, gdzie w klinice
kierowanej przez prof. Loo, dr Xavier Laqueuille przedstawi³ teoretyczne i organizacyjne za³o¿enia leczenia uzale¿nionych. Za³o¿enia teoretyczne i filozofia terapii podtrzymuj¹cej s¹
bardzo podobne do stosowanych w Polsce,
gdzie farmakoterapia substytucyjna nie jest traktowana jako samodzielna oferta terapeutyczna.
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Pomoc psychologiczna i socjalna s¹ równorzêdnymi elementami leczniczymi. Baz¹ leczenia jest substytucja metadonem (90% leczonych) oraz buprenorfin¹, co zdecydowanie
ró¿ni tê placówkê od pozosta³ych programów
substytucyjnych. Niew¹tpliwie usytuowanie
placówki na terenie szpitala psychiatrycznego okrela dobór pacjentów; przewa¿aj¹ narkomani, u których stwierdza siê wspó³wystêpowanie chorób psychicznych. Z zasady
pacjenci przychodz¹ codziennie po metadon
lub buprenorfinê. Kontakt z personelem pielêgniarskim jest fundamentalnym elementem
terapeutycznym. Zaplecze lokalowe pozwala
na przebywanie pacjenta w ambulatorium,
gdzie mo¿e swobodnie kontaktowaæ siê z obecnymi pracownikami, wrêcz personel jest zobligowany do kilkunastominutowej rozmowy
z pacjentem. Zespo³em lecz¹cym kieruje psychiatra. Zespó³ ten jest przeciwny odsy³aniu
pacjentów do prowadzenia przez lekarzy podstawowej opieki. Negatywne dowiadczenia
zwi¹zane z nadu¿yciami w przepisywaniu buprenorfiny powstrzymuj¹ ich przed stosowaniem tej praktyki.
Osoby uzale¿nione przebywaj¹ce w aresztach ledczych i wiêzieniach mog¹ korzystaæ
z pomocy specjalistycznej. Organizacjê s³u¿by zdrowia w wiêzieniu moglimy poznaæ wizytuj¹c najwiêksze we Francji wiêzienie
w Fleury-Merogis. Pomoc medyczna w wiêzieniu jest niezale¿na od s³u¿b penitencjarnych,
pracownicy podlegaj¹ cywilnej s³u¿bie zdrowia,
z której s¹ oddelegowywani do pracy w wiêziennictwie. Organizacyjne od³¹czenie lecznictwa od s³u¿b wiêziennych jest oceniane przez
obydwie strony bardzo pozytywnie; wzajemne obserwowanie siê niezale¿nych grup profesjonalistów wp³ywa zdecydowanie na z³agodzenie zachowañ w stosunku do wiêniów,

obserwuje siê mniej przemocy, rodzaj przestêpstwa nie wp³ywa na sposób leczenia itp.
W trakcie pobytu w wiêzieniu osoby uzale¿nione mog¹ kontynuowaæ rozpoczêt¹ wczeniej terapiê substytucyjn¹ (aktualnie jest to
z zasady buprenorfina) lub j¹ rozpoczynaæ;
uzyskuj¹ pomoc psychologiczn¹. Zespo³y lecz¹ce zawsze staraj¹ siê, aby po odbyciu
kary pacjenci mogli kontynuowaæ leczenie
w warunkach wolnociowych (miejsca
w programach substytucyjnych, zespo³ach
rodowiskowych, przygotowanie zaplecza
socjalnego). We wzorowo prowadzonym oddziale (wnêtrza wraz z ogrodem sprawia³y
wra¿enie prywatnego domu) dla kobiet w ci¹¿y i matek z noworodkami, niemowlêtami
i ma³ymi dzieæmi personel penitencjarny jest
niewidoczny  wiêniarkom pomagaj¹ pielêgniarki, wychowawczynie. Do 18-tego miesi¹ca ¿ycia dziecko mo¿e przebywaæ z matk¹; potem jest od³¹czane (do rodziny
zastêpczej), co wydaje nam siê okresem zbyt
krótkim. W oddziale dla m³odocianych przebywaj¹ ch³opcy w wieku od 13 roku ¿ycia.
Stosowane s¹ tam metody wychowawcze
z elementami terapii behawioralnej. Wiêniowe przebywaj¹ w pojedyñczych celach, gdzie
mog¹ nawet przygotowywaæ sobie posi³ki
z w³asnych produktów.
Pobyt w Pary¿u by³ dla nas bardzo pouczaj¹cy. Jako ostrze¿enie przed pochopnym rozwojem substytucji potraktowa³ymy b³êdy
pope³nione przy leczeniu buprenorfin¹. Stosowanie terapii opartej na psychoanalizie i odrzucenie spo³ecznoci terapeutycznej zmuszaj¹ do kolejnej analizy w³asnych metod
leczniczych.
Helena Baran-Furga i Karina Steinbarth-Chmielewska
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
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OG£OSZENIE
w sprawie konkursu na uzyskanie rekomendacji Krajowego Biura do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii uprawniaj¹cej do
prowadzenia superwizji klinicznej w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzale¿nienia
od narkotyków.
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii
z siedzib¹ w Warszawie, ul. Dereniowa 52/54, tel. (0 22) 641 15 01, fax (0 22) 641 15 65,
www.kbpn.gov.pl
Zaprasza
zainteresowane osoby do uczestniczenia w konkursie na uzyskanie rekomendacji Krajowego Biura do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii uprawniaj¹cej do prowadzenia superwizji klinicznej w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie
terapii i rehabilitacji uzale¿nienia od narkotyków.
Konkurs przebiegaæ bêdzie w dwóch etapach:
 Etap pierwszy - osoby ubiegaj¹ce siê o wpisanie na listê superwizorów rekomendowanych przez Krajowe Biuro do Spraw
Przeciwdzia³ania Narkomanii oceniane bêd¹ pod wzglêdem nastêpuj¹cych kryteriów:
a) dowiadczenie w pracy dydaktycznej i szkoleniowej,
b) odbyte szkolenia w dziedzinie uzale¿nienia od narkotyków (z pominiêciem udzia³u w konferencjach),
c) ukoñczenie szkoleñ spoza obszaru bezporednio zwi¹zanego z terapi¹ osób uzale¿nionych od narkotyków, ale istotnych w
kszta³towaniu ogólnych umiejêtnoci w dziedzinie psychoterapii,
d) dotychczasowe uczestniczenie w superwizji w³asnej pracy klinicznej, zw³aszcza pracy psychoterapeutycznej,
e) sta¿ pracy w terapii i rehabilitacji osób uzale¿nionych od narkotyków - rekomendowany okres pracy wynosi co najmniej 8 lat,
f) wykszta³cenie wy¿sze maj¹ce zastosowanie w ochronie zdrowia,
g) miejsce zatrudnienia - preferowane bêdzie zatrudnienie w zak³adach opieki zdrowotnej prowadz¹cych terapiê i rehabilitacjê
osób uzale¿nionych od narkotyków.
 Etap drugi - osoby pozytywnie zaopiniowane przez Radê ds. Certyfikacji Programów Szkoleniowych w I etapie odbêd¹ cykl
szkoleñ z obszaru prowadzenia superwizji.
Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi po zakoñczeniu cyklu szkoleniowego i ocenie umiejêtnoci uczestników.
Za zakwaterowanie i wy¿ywienie podczas cyklu szkoleñ przewiduje siê czêciow¹ odp³atnoæ s³uchaczy.
Zg³oszenia prosimy sk³adaæ w zamkniêtych kopertach, na formularzach zgodnych ze wzorem dostêpnym na stronie internetowej Biura oraz w siedzibie Krajowego Biura, od poniedzia³ku do pi¹tku, w godzinach. od 9.00 do 16.00. Do zg³oszenia nale¿y
do³¹czyæ kopie nastêpuj¹cych dokumentów:
a) zawiadczenie z aktualnego miejsca pracy,
b) zawiadczenia z miejsca/miejsc pracy dokumentuj¹ce prowadzenie terapii i rehabilitacji osób uzale¿nionymi od narkotyków
przez okres co najmniej 8 lat,
c) odpis dyplomu ukoñczenia studiów,
d) wykaz w³asnych szkoleñ u¿ytecznych dla prowadzenia superwizji klinicznej, potwierdzonych odpowiednimi zawiadczeniami
e) wykaz prowadzonych szkoleñ, sta¿y zawodowych itp. oraz zawiadczenia z uczelni lub innych instytucji potwierdzaj¹ce dowiadczenie w pracy dydaktycznej, szkoleniowej oraz odbycia superwizji w³asnej pracy klinicznej, zw³aszcza psychoterapeutycznej.
Zg³oszenia prosimy kierowaæ na adres:
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii, 02-776 Warszawa, ul. Dereniowa 52/54
Termin sk³adania zg³oszeñ:
do 31 marca 2004 r. do godziny 15.00
Informacje telefoniczne udzielane s¹ od poniedzia³ku do pi¹tku pod numerem telefonu:
(0 22) 641 15 01 w godzinach od 10.00 do 14.00
Og³oszenie o rozstrzygniêciu I etapu konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Krajowego Biura do
Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii do dnia 30 kwietnia 2004 r.
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Do najwa¿niejszych dzia³añ zrealizowanych
w ramach kampanii nale¿¹:
 emisja antynarkotykowego filmu spo³ecznego Labirynt  film zrealizowany wed³ug
scenariusza opracowanego w Krajowym Biurze, by³ emitowany przez stacjê MTV Polska
 cykl programów radiowych o tematyce antynarkotykowej nadawanych w popularnej stacji radiowej dla m³odzie¿y - RADIOSTACJA
 publikacja w prasie m³odzie¿owej plakatów
ostrzegaj¹cych przed ryzykiem u¿ywania substancji psychoaktywnych w ró¿nych kontekstach spo³ecznych oraz artyku³ów na temat negatywnych konsekwencji brania narkotyków.
W dzia³ania te zaanga¿owa³o siê kilka czasopism m³odzie¿owych  Cogito, Victor, Twist,
Filipinka, Bravo, CD Action
 propagowanie dzia³alnoci ogólnopolskiego telefonu zaufania oraz antynarkotykowej



poradni internetowej dla osób z problemem
narkotykowym.
dzia³ania adresowane do m³odzie¿y wspierane by³y poprzez rozdawnictwo, wydanych
specjalnie na potrzeby kampanii, ró¿nego
rodzaju ulotek dla m³odzie¿y oraz plakatów
o charakterze informacyjno-edukacyjnym.

Kampania mia³a charakter ogólnopolski
i spotka³a siê z szerokim odzewem spo³ecznym.
Przeprowadzona by³a w wielu województwach
przy udziale kilkudziesiêciu organizacji pozarz¹dowych (m.in. Stowarzyszenie Monar, Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdzia³ania Uzale¿nieniom, Zdrowa Szko³a, Polskie Towarzystwo
Zapobiegania Narkomanii, Lubelskie Towarzystwo Kunia, Stowarzyszenie Karan, Towarzystwo Powrót z U, Fundacja Maraton) oraz
zaanga¿owaniu regionalnych i lokalnych samorz¹dowych w³adz i instytucji.
(red)

Ogólnopolski telefon zaufania NARKOTYKI - NARKOMANIA

0801-199-990

Antynarkotykowa poradnia internetowa: www.poradnia.narkomania.org.pl
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