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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 

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 629) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest wsparcie rozwoju upraw maku i konopi włóknistych, przy 

jednoczesnym uwzględnieniu nadrzędnego celu jakim jest przeciwdziałanie narkomanii.  

Zmiany wprowadzane do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

zmierzają przede wszystkim do: 

1) uzupełnienia słowniczka do ustawy o definicje określeń „producent maku” oraz 

„producent konopi włóknistych”; 

2) zapewnienia możliwości prowadzenia uprawy maku niskomorfinowego na potrzeby 

własne (na powierzani wynoszącej nie więcej niż 1 hektar rocznie) oraz przetwarzania 

we własnym zakresie maku niskomorfinowego pochodzącego z upraw własnych, 

w celach spożywczych oraz na potrzeby nasiennictwa; 

3) poszerzenia możliwości prowadzenia upraw konopi włóknistych – będą one mogły być 

prowadzone również na potrzeby energetyczne, naukowo-badawcze, w celu hodowli 

odmian konopi włóknistych, rekultywacji i remediacji gruntów, na cele weterynaryjne, 

paszowe, pszczelarskie, nawozowe i izolacyjne oraz na potrzeby produkcji materiałów 

kompozytowych, materiałów budowlanych i naturalnych środków ochrony roślin; 

4) modyfikacji zasad prowadzenia działalności w zakresie uprawy lub skupu maku oraz 

konopi włóknistych, w tym w szczególności polegających na tym, że: 
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a) warunkiem prowadzenia działalności we wskazanym powyżej zakresie będzie 

uzyskanie wpisu do rejestru producentów maku oraz podmiotów prowadzących 

działalność w zakresie skupu maku albo do rejestru producentów konopi 

włóknistych oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu konopi 

włóknistych, zwanych odpowiednio „rejestrem maku” albo „rejestrem konopi 

włóknistych”, 

b) organem właściwym do dokonania wpisu do rejestru maku albo rejestru konopi 

włóknistych, zmiany wpisu w tych rejestrach lub wykreślenia z tych rejestrów 

będzie dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 

zwanego dalej „KOWR”, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo 

siedzibę podmiotu zamierzającego uprawiać mak lub konopie włókniste, albo 

podmiotu zamierzającego skupować mak lub konopie włókniste od producenta; 

(w aktualnie obowiązującym stanie prawnym podmiotem uprawnionym do 

wydania zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych jest wójt (burmistrz, 

prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce uprawy, zaś w przypadku 

działalności w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych stosowne zezwolenia 

wydaje marszałek województwa właściwy dla miejsca położenia uprawy), 

c) wpis producenta maku lub producenta konopi włóknistych oraz podmiotu 

prowadzącego działalność w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych 

odpowiednio do rejestru maku lub rejestru konopi włóknistych będzie dokonowany 

w terminie 14 dni od dnia wpływu do właściwego dyrektora oddziału terenowego 

KOWR, spełniającego wymogi formalne wniosku o wpis do rejestru, 

d) rejestr maku oraz rejestr konopi włóknistych będą prowadzone przez właściwego 

dyrektora oddziału terenowego KOWR w systemie teleinformatycznym; dane 

z rejestru będą udostępniane organom administracji publicznej – w związku 

z realizacją przez te organy działań i postępowań mających na celu 

przeciwdziałanie narkomanii, sądom i prokuratorom – w zakresie niezbędnym do 

wykonywania ich zadań ustawowych, a także na wniosek podmiotów wpisanych do 

rejestru maku lub rejestru konopi włóknistych – w zakresie danych, które ich 

dotyczą, 

e) kontrolę producenta maku, producenta konopi włóknistych, podmiotu 

prowadzącego działalność w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych 

w zakresie zgodności danych zawartych w rejestrze maku lub rejestrze konopi 
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włóknistych ze stanem faktycznym, przeprowadzać będzie właściwy dyrektor 

oddziału terenowego KOWR; w przypadku stwierdzenia, że informacje zawarte 

w rejestrze są niezgodne ze stanem faktycznym, dyrektor oddziału dokona z urzędu 

zmian wpisu w danym rejestrze oraz poinformuje o tym fakcie podmiot 

zainteresowany; natomiast w przypadku, gdy podmiot wpisany do rejestru będzie 

uniemożliwiał lub utrudniał przeprowadzenie kontroli, albo zaistnieje podejrzenie, 

że konopie lub mak są uprawiane, przechowywane lub skupowane w sposób 

niezgodny z ustawą – właściwy dyrektor oddziału niezwłocznie powiadomi Policję, 

f) podmiot prowadzący działalność w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych 

będzie obowiązany do przekazywania właściwemu dyrektorowi oddziału 

terenowego KOWR, do końca lipca bieżącego roku kalendarzowego, na piśmie, 

informacji dotyczących zawartych umów na dostarczanie maku lub konopi 

włóknistych, według stanu na dzień 15 lipca bieżącego roku kalendarzowego; 

5) doprecyzowania zasad prowadzenia upraw maku innego niż niskomorfinowy i konopi 

innych niż włókniste przez jednostki naukowe oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian 

Roślin Uprawnych, w ramach działalności statutowej, w tym uzyskiwania zezwolenia 

Głównego Inspektora Farmaceutycznego na takie uprawy (art. 49 ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii); 

6) przesądzenia, że właściwy dyrektor oddziału terenowego KOWR, w przypadku 

stwierdzenia, że uprawa maku lub konopi włóknistych jest prowadzona w sposób 

niezgodny z celami i potrzebami określonymi w art. 45 ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii, a także bez wpisu do rejestru maku albo rejestru konopi włóknistych, albo 

bez wykorzystania materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany 

w rozumieniu przepisów o nasiennictwie, będzie mógł wydać nakaz zniszczenia tej 

uprawy i plonu, przez zaoranie, przekopanie gruntu albo w inny sposób, który zapewni 

skuteczne wykonanie tego nakazu, na koszt prowadzącego uprawę; zniszczenie uprawy i 

plonu będzie się odbywało pod nadzorem osoby upoważnionej przez właściwego 

dyrektora oddziału do wykonywania czynności kontrolnych; czynności zniszczenia 

uprawy i plonu będzie sporządzany protokół (art. 51a dodawany do ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii); 

7) dodania przepisów o karach pieniężnych za: 

a) uniemożliwianie dyrektorowi oddziału terenowego KOWR przeprowadzenia 

kontroli uprawy maku lub konopi włóknistych (kara w wysokości 10 000 zł), 
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b) umieszczanie we wniosku o wpis do rejestru maku albo rejestru konopi 

włóknistych informacji niepełnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym, 

nieudzielanie informacji, nieprzekazywanie dokumentów, udzielanie informacji 

nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd osoby wykonujące czynności 

kontrolne albo utrudnianie kontroli w inny sposób (kara w wysokości 2 000 zł), 

c) niezłożenie wniosku o zmianę danych wpisanych do rejestru maku albo rejestru 

konopi włóknistych lub niezłożenie wniosku w terminie albo niepoinformowanie 

o zakończeniu albo zawieszeniu działalności w zakresie uprawy lub skupu maku 

lub konopi włóknistych (kara w wysokości 1 000 zł); 

8) zmodyfikowaniu przepisów karnych (art. 65). 

Ponadto nowela wprowadza zmiany w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 

skarbowej (art. 2) oraz w ustawie z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia 

Rolnictwa (art. 3) będące konsekwencją zmian w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. 

W przepisach intertemporalnych uregulowano w szczególności zasady powadzenia 

działalności w zakresie uprawy maku innego niż niskomorfinowy w 2022 r. (art. 4), a także 

zasady składania wniosków o wpis do rejestru maku oraz rejestru konopi włóknistych 

w 2022 r. (art. 5). Ponadto przesądzono, że dotychczasowe postępowania prowadzone przez 

marszałków województw oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) w sprawach 

dotyczących wydawania zezwoleń na uprawę i skup maku lub konopi włóknistych będą 

prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów (art. 6), zachowano ważność 

dotychczas wydanych zezwoleń do dnia 31 grudnia 2022 r., a także utrzymano w mocy 

dotychczasowe przepisy wykonawcze dotyczące zabezpieczania upraw maku i konopi 

prowadzonych przez jednostkę naukową oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin 

Uprawnych, a także przez podmiot zajmujący się hodowlą roślin i stosujący konopie 

włókniste w celach izolacyjnych (art. 10). 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 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 1611) pochodził z przedłożenia poselskiego. Marszałek Sejmu w dniu 

29 września 2021 r. skierowała powyższy projekt do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Komisja po przeprowadzeniu pierwszego czytania projektu na posiedzeniu w dniu 



– 5 – 

12 października 2021 r. oraz jego rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2022 r. 

wniosła o jego uchwalenie w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 1977). 

Na etapie prac w komisji wprowadzono do projektu szereg poprawek o charakterze 

merytorycznym, doprecyzowującym przepisy oraz techniczno-legislacyjnym. Na etapie 

drugiego czytania projektu ustawy, które miało miejsce na 48. posiedzeniu Sejmu w dniu 

8 lutego 2022 r., zgłoszonych zostało 8 poprawek. Sejm uchwalił ustawę wraz 3 poprawkami 

o charakterze doprecyzowującym. Za jej uchwaleniem opowiedziało się 438 posłów, 

16 posłów było przeciw, 3 posłów wstrzymało się od głosowania.  

 

III. Uwagi szczegółowe: 

 

1) nienowelizowany art. 48 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – mając na względzie 

wprowadzane na mocy opiniowanej ustawy zmiany dotyczące zasad prowadzenia 

działalności w zakresie uprawy i skupu maku, w tym również zmiany o charakterze 

terminologicznym polegające na rezygnacji z określeń „umowa kontraktacji” i „podmiot 

prowadzący kontraktację maku”, należy zwrócić uwagę na konieczność dostosowania 

przepisu art. 48 do „nowej” terminologii. W związku z tym, że znowelizowana ustawa 

posługuje się określeniami „umowa na dostarczanie maku” oraz „podmiot prowadzący 

działalność w zakresie skupu maku wpisany do rejestru maku” (por. art. 47a ust. 4 pkt 2 

i art. 47b ust. 4 pkt 4; art. 1 pkt 4 noweli), proponuje się dokonanie odpowiedniej 

korekty w art. 48.  

Propozycja poprawki: 

w art. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) art. 48 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 48. 1. Torebkę (makówkę) z nasionami, uzyskaną z uprawy maku 

prowadzonej na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, wraz z przylegającą do niej 

łodygą o długości do 7 cm, w całości przekazuje się podmiotowi prowadzącemu 

działalność w zakresie skupu maku wpisanemu do rejestru maku, na warunkach 

określonych w umowie na dostarczanie maku. Słomę makową, pozostałą po oddzieleniu 

torebki (makówki) i przylegającej do niej łodygi o długości do 7 cm, niszczy producent 

maku w sposób określony w umowie na dostarczanie maku. 
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2. Słomę makową z uprawy maku niskomorfinowego niszczy producent maku na 

swój koszt, w sposób określony w umowie na dostarczanie maku. 

3. Pozostałe na polu resztki pożniwne maku niszczy się w miejscu prowadzenia 

uprawy, w wyniku wykonania odpowiedniego zabiegu agrotechnicznego, na warunkach 

określonych w umowie na dostarczanie maku.”;”; 

 

2) art. 1 pkt 5 (art. 49 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii) oraz art. 10 noweli – mając 

na względzie uwagę Biura Legislacyjnego sformułowaną w pkt 1 uwag szczegółowych 

w opinii do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druk senacki nr 

628), dotyczącą konieczności wyeliminowania sytuacji, w której dwie równolegle 

procedowane ustawy zawierają przepisy przejściowe utrzymujące w mocy te same 

przepisy wykonawcze (rozporządzenie wydane na podstawie art. 49 ust. 7 ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii), proponuje się poprawkę polegającą na przeniesieniu do 

opiniowanej ustawy zmian wprowadzanych w art. 49 ust. 7 ustawą o zmianie ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii (druk senacki nr 628). Zabieg ten pozwoli wyeliminować 

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 (art. 10 opiniowanej ustawy oraz art. 2 

ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druk senacki nr 628)), 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). 

Propozycje poprawek: 

w art. 1 w pkt 5 dodaje się lit. e w brzmieniu: 

„e) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii 

ministra właściwego do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki zabezpieczenia upraw, o których mowa w ust. 1, mając na 

uwadze zagwarantowanie należytej ochrony tych upraw przed dostępem osób 

nieuprawnionych.”;”; 
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w art. 10 po użytych po raz drugi wyrazach „ustawy zmienianej w art. 1” dodaje się wyrazy 

„, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”; 

 

3) art. 1 pkt 9, art. 52a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – ustawodawca zdecydował 

się znowelizować przepis art. 52a, regulujący aktualnie wyłącznie kwestię kary 

pieniężnej za wytwarzanie lub wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej środka zastępczego, dodając do tego przepisu kolejne jednostki redakcyjne 

(ust. 4–9), określające kary pieniężne związane z naruszeniem przepisów dotyczących 

kontroli i wykonywania obowiązków rejestracyjnych w ramach prowadzenia 

działalności w zakresie uprawy i skupu maku lub konopi włóknistych. Sformułowanie 

przepisów o karach pieniężnych za naruszenie norm związanych z uprawą maku 

i konopi w tej samej jednostce redakcyjnej, która dotyczy kary związanej 

z wytwarzaniem i wprowadzeniem do obrotu środków zastępczych należy uznać za 

niezgodne z Zasadami techniki prawodawczej w szczególności z § 55 ust. 1 i 4, który 

przewiduje, że każdą samodzielną myśl ujmuje się w odrębny artykuł, zaś podział 

artykułu na ustępy wprowadza się jeśli między zdaniami wyrażającymi samodzielne 

myśli występują powiązania treściowe, ale treść żadnego z nich  nie jest na tyle istotna, 

aby wydzielić ją w odrębny artykuł. 

  Biorąc pod uwagę, że dodawane do art. 52a ust. 4–9 są normami 

wprowadzającymi sankcje o charakterze pieniężnym, należy je sformułować 

w osobnych jednostkach redakcyjnych. 

  Ponadto konstrukcja art. 52a w związku z tytułem rozdziału 6a („Kara 

pieniężna”) może wprowadzać adresatów ustawy w błąd. Tytuł rozdziału sugeruje 

bowiem, że reguluje on wyłącznie jeden rodzaj kary pieniężnej. Natomiast 

w następstwie nowelizacji, rozszerzony zostanie nie tylko katalog czynów, za które 

możliwe będzie nałożenie kary pieniężnej, ale również zmieni się katalog podmiotów 

nakładających kary (stosowne uprawnienie w tym zakresie uzyska bowiem dyrektor 

oddziału terenowego KOWR). Mając na względzie powyższe, proponuje się następujące 

poprawki. 

Propozycje poprawek: 

w art. 1 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 
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„8a) tytuł rozdziału 6a otrzymuje brzmienie: 

„Kary pieniężne”; 

w art. 1 w pkt 9: 

a) polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie: 

„po art. 52a dodaje się art. 52b–52e w brzmieniu:”, 

b) dotychczasowe ust. 4–6 oznacza się jako art. 52b–52d, 

c) dodaje się oznaczenie art. 52e oraz dotychczasowe ust. 7–9 oznacza się jako ust. 1–3 

w art. 52e, 

d) w dotychczasowych ust. 7–9 wyrazy „ust. 4–6” zastępuje się wyrazami „art. 52b–52d”; 

 

4) art. 1 pkt 10, art. 65 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – 

przepis przewiduje sankcję w postaci kary grzywny za wykroczenie polegające na 

wskazaniu we wniosku o wpis do rejestru maku lub konopi włóknistych planowanej 

powierzchni uprawy maku lub konopi, która różni się o więcej niż o 5% od 

rzeczywistej powierzchni stwierdzonej w wyniku kontroli przeprowadzonej przez 

dyrektora oddziału terenowego KOWR. Jednocześnie w art. 65 ust. 2 pkt 1 

ustawodawca wskazuje, że karze grzywny nie będzie podlegał podmiot, który we 

wniosku o wpis do rejestru maku albo rejestru konopi włóknistych podał planowaną 

powierzchnię uprawy maku lub konopi włóknistych, która różni się nie więcej niż o 5% 

od rzeczywistej powierzchni uprawy stwierdzonej w wyniku kontroli. Należy 

stwierdzić, że przepis art. 65 ust. 2 pkt 1 jest zbędny. Skoro odpowiedzialność za 

wykroczenie ponosić będzie podmiot, który poda we wniosku o wpis do rejestru 

powierzchnię uprawy maku lub konopi, która różni się o więcej niż o 5% od 

rzeczywistej powierzchni, to oczywistym jest, że jeśli różnica będzie wynosić mniej niż 

5%, nie będzie on podlegał karze. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 10, w art. 65 w ust. 2 skreśla się pkt 1. 

 

 

Iwona Kozera-Rytel – Główny legislator 


