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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 23 lutego 2022 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 

(druk nr 628) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest zapewnienie możliwości prowadzenia upraw i zbioru ziela lub 

żywicy konopi innych niż włókniste w celu uzyskania surowca farmaceutycznego, 

przeznaczonego do sporządzania leków recepturowych, a także uregulowanie zasad 

prowadzenia tych upraw i zbiorów.  

W myśl dodawanego do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

przepisu art. 49a (art. 1 pkt 8 noweli) uprawa konopi innych niż włókniste i zbiór ziela lub 

żywicy konopi innych niż włókniste, w celu wytwarzania surowca farmaceutycznego, będą 

mogły być prowadzone, po uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego, 

przez instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych, nadzorowany przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. Zezwolenie będzie 

wydawane na wniosek instytutu. 

Główny Inspektor Farmaceutyczny, przed wydaniem zezwolenia, będzie zobligowany 

do zasięgnięcia opinii jednostki organizacyjnej Policji właściwej ze względu na miejsce 

uprawy konopi innych niż włókniste objętej wnioskiem o wydanie zezwolenia. Opinia ta 

dotyczyć będzie sposobu zabezpieczenia miejsca uprawy przed dostępem osób 

nieuprawnionych, w szczególności w zakresie: wstępu na miejsce uprawy oraz do 

pomieszczenia do przechowywania zbioru, zastosowania środków sygnalizujących naruszenie 

zabezpieczeń przed dostępem osób nieuprawnionych oraz środków służących do 

nieprzerwanego obserwowania planowanych miejsc upraw, zastosowania środków 
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technicznych uniemożliwiających wejście osób nieuprawnionych na miejsce uprawy, 

oznakowania miejsca uprawy i prowadzenia ewidencji roślin uprawianych, zebranych 

i zniszczonych. 

Opłata za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę konopi innych niż 

włókniste i zbiór ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste w celu wytwarzania surowca 

farmaceutycznego wynosić będzie 1500 zł, a za złożenie wniosku o zmianę zezwolenia – 

350 zł.  

Zezwolenie na uprawę konopi innych niż włókniste i zbiór ziela lub żywicy konopi 

innych niż włókniste, w celu wytwarzania surowca farmaceutycznego będzie wydawane na 

czas nie dłuższy niż 5 lat, pod warunkiem, że instytut: 

1) posiada odpowiednio zabezpieczone miejsce prowadzenia działalności; 

2) posiada technologię zdalnego nadzoru roślin (RFID) umożliwiającą odczyt danych 

dotyczących liczby roślin; 

3) zatrudnia osobę wykwalifikowaną, która posiada tytuł magistra, magistra inżyniera lub 

równorzędny uzyskany w wyniku ukończenia studiów związanych z kształceniem 

w zakresie: analityki medycznej, biologii, biotechnologii, chemii, farmacji, medycyny, 

weterynarii i co najmniej 2-letni staż pracy u posiadacza zezwolenia na wytwarzanie lub 

import produktów leczniczych; 

4) posiada procedury i system kontroli w zakresie prowadzonej działalności, 

w szczególności obejmujące zapewnienie ciągłości działania; 

5) posiada systemy jakościowe dotyczące zbioru, a także laboratorium z wyposażeniem do 

oceny jakości roślin i zbioru oraz system zabezpieczający uprawy, zbiór oraz 

pomieszczenie do przechowywania tego zbioru przed kradzieżą lub dostępem osób 

nieuprawnionych.  

Instytut posiadający zezwolenie będzie obowiązany: 

1) prowadzić dokumentację dotyczącą uprawy konopi innych niż włókniste i wielkości 

zbioru ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste oraz, jeżeli instytut nie jest 

wytwórcą w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne, wykaz wytwórców, którym 

przekazywany jest zbiór ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste w celu uzyskania 

surowca farmaceutycznego; 
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2) zabezpieczać uprawę konopi innych niż włókniste, zbiór ziela lub żywicy konopi innych 

niż włókniste i pomieszczenie do przechowywania tego zbioru, przed kradzieżą, 

zniszczeniem i dostępem osób nieuprawnionych; 

3) utrzymywać system kontroli obejmujący zatrudnienie osoby wpisanej na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wykonującej zadania związane 

z ochroną uprawy; 

4) umożliwić osobie wykwalifikowanej prowadzenie nadzoru nad uprawą i zbiorem oraz 

prowadzenie ewidencji roślin uprawianych, zebranych i zniszczonych.  

Wojewódzki inspektor farmaceutyczny, nie rzadziej niż co 3 lata, będzie obowiązany 

przeprowadzać kontrolę w zakresie spełniania przez instytut obowiązków wynikających 

z ustawy.  

Ustawa wprowadza ponadto zmiany w zakresie definicji pojęć „konopie włókniste”, 

„ziele konopi innych niż włókniste”. W aktualnie obowiązującym art. 4 pkt 5 ustawy o 

przeciwdziałaniu narkomanii zdefiniowano „konopie włókniste” jako rośliny z gatunku 

konopie siewne (Cannabis sativa L.), w których suma zawartości delta-9-

tetrahydrokannabinolu oraz kwasu tetrahydrokannabinolowego (kwasu delta-9-THC-2-

karboksylowego) w kwiatowych lub owocujących wierzchołkach roślin, z których nie 

usunięto żywicy, nie przekracza 0,20% w przeliczeniu na suchą masę. W następstwie 

nowelizacji próg ten ulegnie zwiększeniu do 0,3%, przy czym suma zawartości wskazanych 

powyżej substancji podlegać będzie zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku. Podobnej 

zmiany dokonano w odniesieniu do sformułowanej w art. 4 pkt 37 ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii definicji pojęcia „ziele konopi innych niż włókniste”. Dodatkowo 

zmodyfikowano definicję pojęcia „żywica konopi” (art. 4 pkt 38) oraz wprowadzono 

definicję pojęcia „RFID” (art. 4 pkt 23a) wskazując, że jest to technologia zdalnego nadzoru 

roślin (Radio-frequency identification), która wykorzystuje fale radiowe do odczytu 

i przesyłania danych zawartych na etykiecie naniesionej na każdą z uprawianych roślin, 

umożliwiając identyfikację każdej z roślin znajdujących się w polu odczytu.  

W przepisach intertemporalnych przesądzono o utrzymaniu w mocy dotychczasowych 

rozporządzeń, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie (art. 2 

noweli). Ponadto wskazano, że postępowania prowadzone przez wojewódzkich inspektorów 

farmaceutycznych, związane z nadzorem nad uprawami, wszczęte i niezakończone przed 
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dniem wejścia ustawy w życie, będą prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych 

(art. 3 noweli).  

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 48. posiedzeniu w dniu 8 lutego 2022 r. Projekt ustawy (druk 

sejmowy nr 1699) pochodził z przedłożenia poselskiego. Pierwsze czytanie projektu odbyło 

się na 46. posiedzeniu Sejmu w dniu 13 stycznia 2022 r. Projekt został skierowany do 

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Zdrowia, które po rozpatrzeniu projektu na 

posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2022 r. wniosły o jego uchwalenie w brzmieniu zawartym 

w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 1975). Na etapie prac w komisjach wprowadzono 

do projektu szereg poprawek o charakterze doprecyzowującym przepisy oraz techniczno-

legislacyjnym. Drugie czytanie projektu ustawy miało miejsce na 48. posiedzeniu Sejmu 

w dniu 8 lutego 2022 r. Niezwłocznie przystąpiono do trzeciego czytania. Sejm uchwalił 

ustawę w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu komisji. Za jej uchwaleniem opowiedziało się 

438 posłów, 15 posłów było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosowania.  

 

III. Uwagi szczegółowe: 

 

1) art. 1 pkt 7 (art. 49 ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii) oraz art. 2 noweli – 

w art. 49 ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii ustawodawca dokonuje zmiany 

przepisu upoważniającego ministra właściwego do spraw wewnętrznych do określenia 

w rozporządzeniu szczegółowych warunków zabezpieczenia upraw maku i konopi, 

o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Można 

przypuszczać, że zmiana ta podyktowana była potrzebą ujednolicenia przepisów 

upoważniających i skorelowania tego przepisu z dodawanym do ustawy art. 49a ust. 13 

(art. 1 pkt 8 noweli), który upoważnia ministra właściwego do spraw wewnętrznych do 

określenia w rozporządzeniu szczegółowych warunków i sposobu zabezpieczenia upraw 

i przechowywania zbiorów konopi innych niż włókniste i zbioru ziela lub żywicy 

konopi innych niż włókniste. Nie kwestionując potrzeby i celowości dokonania zmiany 

w art. 49 ust. 7, należy zwrócić uwagę, że odniesieniu do tego samego aktu 

wykonawczego ustawodawca dwukrotnie sformułował przepis utrzymujący w mocy ten 
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akt. Przepis taki znajduje się zarówno w opiniowanej ustawie (art. 2), jak i w art. 10 

procedowanej równolegle ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz 

niektórych innych ustaw (druk senacki nr 629). 

  Zgodnie z § 33 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej, jeżeli akt wykonawczy 

wydany na podstawie zmienianego przepisu upoważniającego nie jest niezgodny ze 

znowelizowaną ustawą, można go wyjątkowo zachować czasowo w mocy do dnia 

wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie zmienionego 

przepisu upoważniającego. W myśl § 33 ust. 3 Zasad techniki prawodawczej, czasowe 

utrzymanie w mocy tego samego aktu wykonawczego jest możliwe tylko raz. Innymi 

słowy czasowe utrzymanie w mocy raz utrzymanego w mocy rozporządzenia jest 

niedopuszczalne. Od zakazu tego Zasady techniki prawodawczej nie przewidują 

wyjątku. Ważne jest bowiem zachowanie ścisłego związku kompetencyjnego, 

merytorycznego i funkcjonalnego pomiędzy ustawą upoważniającą (w nowym 

brzmieniu), a wykonującym ją rozporządzeniem. Związek ten nie może być iluzoryczny. 

  W związku z powyższym, w celu zapewnienia spójności obu nowelizacji 

z Zasadami techniki prawodawczej w zakresie przepisów przejściowych czasowo 

utrzymujących w mocy dotychczasowe akty wykonawcze, należałoby zrezygnować ze 

zmiany art. 49 ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii  i towarzyszącej tej zmianie 

regulacji przejściowej (art. 2) w opiniowanej ustawie, jednocześnie przenosząc tę 

zmianę do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych 

innych ustaw (druk senacki nr 629). Zabieg ten pozwoli zrealizować cel ustawodawcy 

w zakresie ujednolicenia przepisów upoważniających, zawartych w zmienianej ustawie, 

oraz wyeliminuje wątpliwości co do mocy obowiązującej dotychczasowego 

rozporządzenia (uwzględni obowiązujące w tym zakresie reguły walidacyjne), 

w szczególności w kontekście nakładania się nowelizacji i dublujących się przepisów 

przejściowych. Ponadto usunie niespójność pomiędzy przepisami przejściowymi, która 

dotyczy terminu, w jakim muszą być wydane nowe przepisy wykonawcze (pierwszy 

z przepisów przewiduje, że przepisy wykonawcze mają być wydane w terminie 

12 miesięcy, zaś drugi, że w terminie 18 miesięcy). 

  Do rozważenia pozostaje dodatkowo skorelowanie terminów wejścia w życie 

obu ustaw.  
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Propozycje poprawek: 

w art. 1 skreśla się pkt 7; 

w art. 2 skreśla się użyte dwukrotnie wyrazy „oraz art. 49 ust. 7”; 

w art. 4 wyrazy „14 dni” zastępuje się wyrazami „30 dni”;  

 

2) art. 1 pkt 8, art. 49a ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – zgodnie z tym 

przepisem do wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę konopi innych niż włókniste 

i zbiór ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste w celu wytwarzania surowca 

farmaceutycznego, instytut badawczy będzie musiał dołączyć zaświadczenia 

o niekaralności osób zatrudnionych przy uprawie konopi innych niż włókniste i zbiorze 

ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste, za przestępstwa, o których mowa 

w art. 63 lub art. 64, lub wykroczenie, o którym mowa w art. 65, ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii. Należy zwrócić uwagę, że przepis ten, w zakresie w 

jakim nakłada obowiązek przedstawienia zaświadczenia o niekaralności za wykroczenie, 

będzie miał charakter iluzoryczny. Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 2 ustawy o Krajowym 

Rejestrze Karnym, w Rejestrze tym gromadzi się m.in. dane o osobach prawomocnie 

skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe, a także prawomocnie skazanych 

za wykroczenia na karę aresztu. Wykroczenie z art. 65 ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii jest natomiast zagrożone karą grzywny. W związku z powyższym, nawet 

jeśli pracownik instytutu badawczego został ukarany za wykroczenie z art. 65 ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii, informacja taka nie będzie uwzględniona 

w zaświadczeniu o niekaralności. 

   Najprostszym rozwiązaniem byłoby wyeliminowanie tej części przepisu, która 

odnosi się do wykroczenia, o którym mowa w art. 65. Należy jednak mieć na względzie 

regulacje dodawane do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii na mocy równolegle 

procedowanej ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych 

innych ustaw (druk senacki nr 629). W przepisach art. 47b ust. 4 pkt 5 lit. c i ust. 5 

dodawanych do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (art. 1 pkt 4 noweli) 

przewidziano, że podmiot wnioskujący o wpis do rejestru maku lub rejestru konopi 
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włóknistych będzie obowiązany złożyć oświadczenie o niekaralności za popełnienie 

przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub art. 64, oraz wykroczenia, o którym mowa w 

art. 65 ust. 1 pkt 1, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. W przepisach tych nie przewiduje się obowiązku przedstawienia 

zaświadczenia o niekaralności. Rozwiązanie takie można by zastosować również 

w art. 49a ust. 3 dodawanym do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii na mocy 

opiniowanej ustawy. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 8, w art. 49a w ust. 3 skreśla się wyrazy „, lub wykroczenie, o którym mowa w 

art. 65”; 

albo 

w art. 1 w pkt 8, w art. 49a ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się statut instytutu oraz 

oświadczenia osób zatrudnionych przy uprawie konopi innych niż włókniste i zbiorze 

ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste, że nie były karane za popełnienie 

przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub art. 64, oraz wykroczenia, o którym mowa w 

art. 65. Oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym składa się pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń.”. 

 

 

 

 

Iwona Kozera-Rytel 

Główny legislator 

 


