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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 6 marca 2001 r.

w sprawie okreÊlenia sk∏adu i zadaƒ Rady do Spraw Przeciwdzia∏ania Narkomanii 
oraz szczegó∏owych warunków i trybu jej dzia∏ania.

Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 1997 r. o przeciwdzia∏aniu narkomanii (Dz. U. Nr 75,
poz. 468, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715
oraz z 2000 r. Nr 20, poz. 256 i Nr 103, poz. 1097) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. W sk∏ad Rady do Spraw Przeciwdzia∏ania
Narkomanii, zwanej dalej „Radà”, wchodzà przedsta-
wiciele centralnych organów administracji rzàdowej
powo∏ywani przez Prezesa Rady Ministrów spoÊród
osób, o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24
kwietnia 1997 r. o przeciwdzia∏aniu narkomanii, zwanej
dalej „ustawà”, na wniosek:

1) ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia — 3 cz∏on-
ków, w tym 2 przedstawicieli Krajowego Biura do
Spraw Przeciwdzia∏ania Narkomanii,

2) ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych — 2
cz∏onków,

3) Ministra SprawiedliwoÊci — 2 cz∏onków, w tym 1
przedstawiciel Centralnego Zarzàdu S∏u˝by Wi´-
ziennej,

4) ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicz-
nych — 1 cz∏onek,

5) ministra w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty i wychowa-
nia — 2 cz∏onków,

6) ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa — 1 cz∏o-
nek,

7) Ministra Obrony Narodowej — 1 cz∏onek,

8) ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego — 1 cz∏onek,

9) Szefa Urz´du Ochrony Paƒstwa — 1 cz∏onek,

10) Prezesa Urz´du Nadzoru Ubezpieczeƒ Zdrowot-
nych — 1 cz∏onek,

11) Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Rodziny — 1 cz∏o-
nek,

12) G∏ównego Inspektora Farmaceutycznego — 1 cz∏o-
nek,

13) G∏ównego Inspektora Sanitarnego — 1 cz∏onek.

2. W sk∏ad Rady mogà wchodziç powo∏ywani przez
Prezesa Rady Ministrów przedstawiciele podmiotów,
o których mowa w art. 5 ust. 5 ustawy, skierowani przez
te podmioty, w tym:

1) KoÊcio∏a Rzymsko-Katolickiego — 1 cz∏onek,

2) Polskiej Rady Ekumenicznej — 1 cz∏onek,

3) Naczelnej Rady Lekarskiej — 1 cz∏onek,

4) Naczelnej Rady Piel´gniarek 
i Po∏o˝nych — 1 cz∏onek,

5) innych jednostek dzia∏ajàcych 
w zakresie przeciwdzia∏ania 
narkomanii — na wniosek 
ministra w∏aÊciwego do spraw 
zdrowia — 5 cz∏onków.

§ 2. 1. Przewodniczàcego i dwóch wiceprzewod-
niczàcych Rady powo∏uje i odwo∏uje Prezes Rady Mi-
nistrów spoÊród cz∏onków wymienionych w § 1
ust. 1.

2. Przewodniczàcy Rady jest powo∏ywany spoÊród
przedstawicieli ministra w∏aÊciwego do spraw zdro-
wia.



3. Sekretarza Rady powo∏uje i odwo∏uje Prezes Ra-
dy Ministrów spoÊród cz∏onków Rady zg∏oszonych
przez ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia.

§ 3. Za udzia∏ w pracach Rady cz∏onkom Rady nie
przys∏uguje wynagrodzenie.

§ 4. Kadencja Rady trwa 5 lat, liczàc od dnia jej po-
wo∏ania.

§ 5. 1. Cz∏onek Rady mo˝e byç odwo∏any przez Pre-
zesa Rady Ministrów przed up∏ywem kadencji z powo-
du z∏o˝enia rezygnacji lub na wniosek organu lub jed-
nostki, która przedstawi∏a wniosek o powo∏anie go ja-
ko jej przedstawiciela na cz∏onka Rady.

2. W przypadku odwo∏ania lub Êmierci cz∏onka Ra-
dy w∏aÊciwy organ lub jednostka przedstawi wniosek
o powo∏anie innego jej przedstawiciela na okres do
koƒca kadencji Rady.

§ 6. Do zadaƒ Rady nale˝y w szczególnoÊci:

1) przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów opinii
dotyczàcej projektu Krajowego Programu Przeciw-
dzia∏ania Narkomanii, zwanego dalej „Progra-
mem”, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy,

2) wyst´powanie do ministra w∏aÊciwego do spraw
zdrowia w sprawach dotyczàcych zmian i uzupe∏-
nieƒ do Programu,

3) opiniowanie sprawozdaƒ z realizacji Programu,

4) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczà-
cych przeciwdzia∏ania narkomanii,

5) wyst´powanie do w∏aÊciwych ministrów z propo-
zycjami zmian do obowiàzujàcych aktów prawnych
w zakresie dotyczàcym przeciwdzia∏ania narkoma-
nii,

6) wspó∏dzia∏anie z organami administracji rzàdowej
i jednostkami samorzàdu terytorialnego w zakresie
problematyki dotyczàcej dzia∏alnoÊci Rady.

§ 7. 1. Rada dzia∏a na posiedzeniach plenarnych.

2. Posiedzenia Rady zwo∏uje przewodniczàcy Rady
co najmniej trzy razy w roku.

3. Porzàdek obrad ustala Rada, w drodze uchwa∏y,
na wniosek przewodniczàcego.

§ 8. 1. Do udzia∏u w posiedzeniach przewodniczàcy
Rady mo˝e zapraszaç specjalistów, wÊród nich równie˝
specjalistów zajmujàcych si´ problematykà przeciw-
dzia∏ania narkomanii.

2. W posiedzeniach Rady mogà te˝ uczestniczyç
przedstawiciele Kancelarii Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

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

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

3. Porzàdek dzienny posiedzenia, o którym mowa
w ust. 1, obejmuje rozpatrzenie spraw zawartych we
wniosku.

§ 10. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady wraz z jej
porzàdkiem dziennym jest przekazywane przez sekre-
tarza Rady cz∏onkom Rady, przedstawicielom okreÊlo-
nym w § 8 ust. 2 oraz innym zaproszonym przez prze-
wodniczàcego Rady osobom co najmniej na 14 dni
przed terminem posiedzenia.

§ 11. Posiedzeniom Rady przewodniczy jej prze-
wodniczàcy lub wiceprzewodniczàcy wskazany przez
przewodniczàcego Rady.

§ 12. Rada wydaje opinie i przedstawia wnioski
w formie uchwa∏.

§ 13. 1. Rada podejmuje uchwa∏y w drodze g∏oso-
wania.

2. W g∏osowaniu biorà udzia∏ cz∏onkowie Rady.

3. Uchwa∏y Rady mogà byç poddane pod g∏osowa-
nie przy obecnoÊci na posiedzeniu ponad po∏owy
cz∏onków Rady.

4. Do podj´cia uchwa∏y jest wymagana zwyk∏a
wi´kszoÊç g∏osów cz∏onków Rady obecnych na posie-
dzeniu.

5. G∏osowanie Rady odbywa si´ jawnie.

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

7. Przyj´te przez Rad´ uchwa∏y podpisuje przewod-
niczàcy Rady lub wiceprzewodniczàcy, w przypadku
nieobecnoÊci przewodniczàcego, oraz sekretarz Rady.

§ 14. 1. Do przygotowania opinii i wniosków Rada
mo˝e powo∏ywaç z grona cz∏onków Rady sta∏e komisje
Rady oraz dzia∏ajàce czasowo zespo∏y Rady.

2. Przewodniczàcego komisji bàdê zespo∏u wyzna-
cza przewodniczàcy Rady spoÊród cz∏onków komisji
lub zespo∏u.

§ 15. 1. Posiedzenia komisji lub zespo∏ów zwo∏uje
sekretarz Rady na wniosek przewodniczàcego komisji
lub zespo∏u.

2. W posiedzeniu komisji lub zespo∏ów mogà
uczestniczyç specjaliÊci zajmujàcy si´ odpowiednià
dziedzinà problematyki przeciwdzia∏ania narkomanii
zaproszeni przez sekretarza Rady na wniosek przewod-
niczàcego komisji lub zespo∏u.

§ 16. Rada mo˝e zlecaç przygotowanie pisemnych
ekspertyz i opinii przez w∏aÊciwych specjalistów i insty-
tucje.

§ 17. 1. Z ka˝dego posiedzenia Rady, a tak˝e z ka˝-
dego posiedzenia komisji i zespo∏ów Rady jest sporzà-
dzany protokó∏.

2. Protoko∏y posiedzeƒ, o których mowa w ust. 1,
a tak˝e przyj´te przez Rad´ uchwa∏y podpisuje prze-
wodniczàcy posiedzenia oraz sekretarz Rady.
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§ 18. Obs∏ug´ techniczno-organizacyjnà Rady za-
pewnia Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdzia∏ania Nar-
komanii.

§ 19. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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Prezes Rady Ministrów: J. Buzek


