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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 8 lutego 2022 r. 

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 

 

(druk nr 628) 

 

U S T A W A   z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2050 oraz z 2021 r. poz. 2469) 

Art.  4. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) (uchylony); 

2) importer - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej, 

która dokonuje przywozu i składa zgłoszenie celne lub w imieniu której składane jest 

zgłoszenie celne; 

3) jednostki naukowe - podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 

695, 875 i 1086); 

4) konopie - rośliny z rodzaju konopie (Cannabis L.); 

[5) konopie włókniste - 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;] 

<5) konopie włókniste – 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 

0,3% w przeliczeniu na suchą masę; suma ta podlega zaokrągleniu do jednego 

miejsca po przecinku;> 

6) leczenie - leczenie zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych 

używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub 

nowych substancji psychoaktywnych; 
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7) leczenie substytucyjne - stosowanie, w ramach programu leczenia uzależnienia, produktów 

leczniczych lub środków odurzających o działaniu agonistycznym na receptor opioidowy; 

8) mak - roślinę z gatunku mak lekarski (Papaver somniferum L.), zwaną również makiem 

ogrodowym albo uprawnym; 

9) mak niskomorfinowy - roślinę z gatunku mak lekarski należącą do odmiany, w której 

zawartość morfiny w torebce (makówce) bez nasion, wraz z przylegającą do niej łodygą o 

długości do 7 cm, wynosi poniżej 0,06% w przeliczeniu na zasadę morfiny i na suchą 

masę wymienionych części rośliny; 

10) mleczko makowe - sok mleczny torebki (makówki) maku; 

11) narkomania - stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji 

psychoaktywnych, w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie od nich; 

11a) nowa substancja psychoaktywna - każdą substancję lub grupy substancji pochodzenia 

naturalnego lub syntetycznego w formie czystej lub w formie preparatu działającą na 

ośrodkowy układ nerwowy, inną niż substancja psychotropowa i środek odurzający, 

stwarzającą zgodnie z rekomendacją Zespołu do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla 

zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych, o 

której mowa w art. 18b ust. 1 pkt 3, zagrożenia dla zdrowia lub zagrożenia społeczne 

porównywalne do zagrożeń stwarzanych przez substancję psychotropową lub środek 

odurzający, lub które naśladują działanie tych substancji, określoną w przepisach 

wydanych na podstawie art. 44f pkt 3; 

12) ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych - działania ukierunkowane na 

zmniejszenie problemów zdrowotnych i społecznych wynikających z używania w celach 

innych niż medyczne środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych; 

13) opium - stężały sok mleczny torebki (makówki) maku; 

14) osoba zagrożona uzależnieniem - osobę, u której zespół zjawisk psychicznych i 

oddziaływań środowiskowych stwarza duże prawdopodobieństwo powstania uzależnienia 

od środków odurzających lub substancji psychotropowych, albo osobę sporadycznie 

używającą środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub 

nowych substancji psychoaktywnych; 

15) osoba uzależniona - osobę, która w wyniku używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych albo 
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używania ich w celach medycznych znajduje się w stanie uzależnienia od tych środków 

lub substancji; 

16) prekursor - prekursor narkotykowy będący substancją sklasyfikowaną, o której mowa w 

art. 2 pkt a rozporządzenia 273/2004, którego kategorię określa załącznik nr 1 do tego 

rozporządzenia; 

17) preparat - produkt zawierający co najmniej jeden środek odurzający lub substancję 

psychotropową, ich prekursory albo nowe substancje psychoaktywne; 

18) producent - przedsiębiorcę wytwarzającego, przetwarzającego lub przerabiającego środki 

odurzające, substancje psychotropowe, ich prekursory lub nowe substancje 

psychoaktywne; 

19) przetwarzanie - czynności prowadzące do przemiany środków odurzających, substancji 

psychotropowych, prekursorów lub nowych substancji psychoaktywnych na inne środki 

odurzające, substancje psychotropowe, prekursory lub nowe substancje psychoaktywne 

albo na substancje niebędące środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, 

prekursorami lub nowymi substancjami psychoaktywnymi; 

20) przerób - otrzymywanie mieszanin środków odurzających, substancji psychotropowych, 

prekursorów lub nowych substancji psychoaktywnych oraz nadawanie tym środkom lub 

substancjom nowej postaci; 

20a) przewóz - przemieszczenie środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych 

substancji psychoaktywnych lub słomy makowej między dwoma państwami przez 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zaczyna się i kończy poza tym terytorium; 

21) przywóz - każde wprowadzenie na obszar celny Unii Europejskiej środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji 

psychoaktywnych; 

22) rehabilitacja - proces dążący do zapewnienia osobie z zaburzeniami psychicznymi 

spowodowanymi przez przyjmowanie środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych 

osiągnięcia optymalnego stanu zdrowia oraz funkcjonowania psychicznego i społecznego; 

23) reintegracja - efekt działań określonych w art. 14-16 i art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 

2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176); 

<23a) RFID – technologię zdalnego nadzoru roślin (Radio-frequency identification), 

która wykorzystuje fale radiowe do odczytu i przesyłania danych zawartych na 
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etykiecie naniesionej na każdą z uprawianych roślin, umożliwiając identyfikację 

każdej z roślin znajdujących się w polu odczytu;> 

24) słoma makowa - torebkę (makówkę) maku bez nasion, wraz z łodygą, lub poszczególne 

ich części; 

25) substancja psychotropowa - substancje: 

a) objęte zakresem stosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych o substancjach 

psychotropowych z 1971 r. (Dz. U. z 1976 r. poz. 180), 

b) wymienione w załączniku do decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW z dnia 25 

października 2004 r. ustanawiającej minimalne przepisy określające znamiona 

przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami (Dz. Urz. UE L 335 z 

11.11.2004, str. 8, z późn. zm.), poddane środkom kontroli i sankcjom karnym takim 

samym jak substancje, o których mowa w lit. a, 

c) pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, w formie czystej lub w formie preparatu, 

działające na ośrodkowy układ nerwowy, inne niż określone w lit. a i b, ale o podobnej do 

nich budowie chemicznej lub działaniu, stwarzające zgodnie z rekomendacją Zespołu do 

spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem 

nowych substancji psychoaktywnych, o której mowa w art. 18b ust. 1 pkt 3, takie same 

zagrożenia dla zdrowia publicznego lub zagrożenia społeczne, jak zagrożenia stwarzane 

przez te substancje, 

d) inne niż wymienione w lit. a-c, które na podstawie przepisów ustawy obowiązujących 

przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o 

przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. poz. 

1490), były objęte wykazem substancji psychotropowych 

– określone w przepisach wydanych na podstawie art. 44f pkt 1; 

26) środek odurzający - substancje: 

a) objęte zakresem stosowania Jednolitej Konwencji Narodów Zjednoczonych o środkach 

odurzających z 1961 r. (Dz. U. z 1966 r. poz. 277) zmienionej protokołem z 1972 r. (Dz. 

U. z 1996 r. poz. 149), 

b) wymienione w załączniku do decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW z dnia 25 

października 2004 r. ustanawiającej minimalne przepisy określające znamiona 

przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami, poddane środkom 

kontroli i sankcjom karnym takim samym jak substancje, o których mowa w lit. a, 
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c) pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, w formie czystej lub w formie preparatu, 

działające na ośrodkowy układ nerwowy, inne niż określone w lit. a i b, ale o podobnej do 

nich budowie chemicznej lub działaniu, stwarzające zgodnie z rekomendacją Zespołu do 

spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem 

nowych substancji psychoaktywnych, o której mowa w art. 18b ust. 1 pkt 3, takie same 

zagrożenia dla zdrowia publicznego lub zagrożenia społeczne, jak zagrożenia stwarzane 

przez te substancje, 

d) inne niż wymienione w lit. a-c, które na podstawie przepisów ustawy obowiązujących 

przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o 

przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej były objęte 

wykazem środków odurzających 

– określone w przepisach wydanych na podstawie art. 44f pkt 2; 

27) środek zastępczy - produkt zawierający substancję o działaniu na ośrodkowy układ 

nerwowy, który może być użyty w takich samych celach jak środek odurzający, 

substancja psychotropowa lub nowa substancja psychoaktywna, których wytwarzanie i 

wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane na podstawie przepisów odrębnych; do 

środków zastępczych nie stosuje się przepisów o ogólnym bezpieczeństwie produktów; 

28) uprawa maku lub konopi - każdą uprawę maku lub konopi bez względu na powierzchnię; 

29) uzależnienie od środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych - zespół zjawisk psychicznych lub 

somatycznych wynikających z działania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych na 

organizm ludzki, charakteryzujący się zmianą zachowania lub innymi reakcjami 

psychofizycznymi i koniecznością używania stale lub okresowo tych środków lub 

substancji w celu doznania ich wpływu na psychikę lub dla uniknięcia następstw 

wywołanych ich brakiem; 

30) używanie szkodliwe - używanie substancji psychoaktywnej powodujące szkody 

somatyczne lub psychiczne, włączając upośledzenie sądzenia lub dysfunkcyjne 

zachowanie, które może prowadzić do niesprawności lub mieć niepożądane następstwa 

dla związków z innymi ludźmi; 

31) używanie środka odurzającego, substancji psychotropowej, środka zastępczego lub nowej 

substancji psychoaktywnej - wprowadzanie do organizmu człowieka środka odurzającego, 
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substancji psychotropowej, środka zastępczego lub nowej substancji psychoaktywnej, 

niezależnie od drogi podania; 

32) wewnątrzwspólnotowa dostawa - przemieszczenie środków odurzających, substancji 

psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych z terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

33) wewnątrzwspólnotowe nabycie - przemieszczenie środków odurzających, substancji 

psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych z terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

34) wprowadzanie do obrotu - udostępnienie osobom trzecim, odpłatnie lub nieodpłatnie, 

środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów, środków zastępczych 

lub nowych substancji psychoaktywnych; 

35) wytwarzanie - czynności, za pomocą których mogą być otrzymywane środki odurzające, 

substancje psychotropowe, prekursory, środki zastępcze lub nowe substancje 

psychoaktywne, ich oczyszczanie, ekstrakcję surowców i półproduktów oraz 

otrzymywanie soli tych środków lub substancji; 

36) wywóz - każde wyprowadzenie poza obszar celny Unii Europejskiej środków 

odurzających, substancji psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych; 

[37) ziele konopi innych niż włókniste - każdą naziemną część rośliny konopi (pojedynczą lub 

w mieszaninie), z wyłączeniem nasion, zawierającą powyżej 0,20% sumy delta-9-

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

karboksylowego); 

38) żywica konopi - żywicę i inne produkty konopi zawierające delta-9-tetrahydrokannabinol 

lub inne aktywne biologicznie kannabinole.] 

<37) ziele konopi innych niż włókniste – każdą naziemną część rośliny konopi 

(pojedynczą lub w mieszaninie), z wyłączeniem nasion, zawierającą powyżej 0,3% 

sumy delta-9-tetrahydrokannabinolu oraz kwasu tetrahydrokannabinolowego 

(kwasu delta-9-THC-2-karboksylowego); suma ta podlega zaokrągleniu do jednego 

miejsca po przecinku; 

38) żywica konopi – żywicę i inne produkty konopi zawierające delta-9-

tetrahydrokannabinol lub kwas delta-9-tetrahydrokannabinolowy.> 
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Art.  36. 

[1. Zbiór mleczka makowego i opium z maku oraz ziela lub żywicy konopi innych niż 

włókniste jest dozwolony wyłącznie w celu prowadzenia badań naukowych, po uzyskaniu 

zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego.] 

<1. Zbiór mleczka makowego i opium z maku oraz ziela lub żywicy konopi innych niż 

włókniste jest dozwolony wyłącznie w celu prowadzenia badań naukowych, po 

uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego, z zastrzeżeniem art. 

49a.> 

2. Sporządzanie wyciągów ze słomy makowej może odbywać się wyłącznie u przedsiębiorcy 

oraz w jednostce naukowej i Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych - 

w zakresie ich działalności statutowej, po uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb 

wydawania i cofania zezwoleń, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz treść wniosku o 

wydanie tych zezwoleń, uwzględniając zasadę poszanowania praw podmiotu 

ubiegającego się o zezwolenie oraz zapewnienie sprawności postępowania. 

 

Art.  39. 

[1. Zezwoleń, o których mowa w art. 35 ust. 1 i 2, art. 36 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 i 2 oraz art. 

49 ust. 1, i pozwoleń, o których mowa w art. 37 ust. 1-6, udziela się na wniosek podmiotu 

ubiegającego się, na czas oznaczony albo na czas nieoznaczony.] 

<1. Zezwoleń, o których mowa w art. 35 ust. 1 i 2, art. 36 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 i 2, art. 

49 ust. 1 oraz art. 49a, i pozwoleń, o których mowa w art. 37 ust. 1–6, udziela się na 

wniosek podmiotu ubiegającego się, na czas oznaczony albo na czas nieoznaczony.> 

2. Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia albo pozwolenia organ wydający 

zezwolenie albo pozwolenie, zwany dalej "organem zezwalającym", może: 

1) wzywać podmiot ubiegający się do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, brakującej 

dokumentacji poświadczającej, że spełnia on warunki określone przepisami ustawy; 

2) dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia 

albo pozwolenia w celu stwierdzenia, czy podmiot ubiegający się spełnia warunki 

wykonywania działalności objętej zezwoleniem albo pozwoleniem. 

3. Udzielenie zezwolenia albo pozwolenia, zmiana zezwolenia albo pozwolenia, odmowa 

udzielenia zezwolenia albo pozwolenia oraz cofnięcie zezwolenia albo pozwolenia 
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następuje w drodze decyzji. Decyzja o cofnięciu zezwolenia albo pozwolenia podlega 

natychmiastowemu wykonaniu. 

4. Organ zezwalający w przypadku powzięcia informacji o tym, że podmiot, któremu 

udzielono zezwolenia albo pozwolenia, działa w sposób niezgodny z przepisami ustawy 

regulującymi działalność objętą zezwoleniem albo pozwoleniem, wyznacza niezwłocznie 

termin do usunięcia tych nieprawidłowości. 

5. Organ zezwalający cofa zezwolenie albo pozwolenie, w przypadku gdy: 

1) podmiot, któremu udzielono zezwolenia albo pozwolenia, przestał spełniać warunki 

wymagane do wykonywania działalności określonej w zezwoleniu albo pozwoleniu; 

2) podmiot, o którym mowa w pkt 1, nie usunął, w wyznaczonym przez organ zezwalający 

terminie, stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z przepisami ustawy regulującymi 

działalność objętą zezwoleniem albo pozwoleniem. 

6. Podmiot, któremu udzielono zezwolenia albo pozwolenia, jest obowiązany zgłaszać 

organowi zezwalającemu wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu albo 

pozwoleniu. 

7. Podmiot, któremu cofnięto zezwolenie z przyczyn, o których mowa w ust. 5, może 

ponownie wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia w takim samym zakresie nie 

wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia. 

8. Za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie, przerób, 

dystrybucję, obrót hurtowy, uprawę, zbiór albo stosowanie do badań oraz pozwolenia na 

przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotową dostawę 

środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1 i 4, a także 

zmianę tych zezwoleń lub pozwoleń, są pobierane opłaty, które stanowią dochód budżetu 

państwa. 

9. Opłaty, o których mowa w ust. 8, wnosi się na rachunek bieżący organu zezwalającego w 

wysokości: 

1) 750 zł - za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy, dystrybucję, 

wytwarzanie, przetwarzanie, przerób lub stosowanie do badań środków odurzających, 

substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1; 

2) 750 zł - za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na zbiór mleczka makowego i opium z 

maku oraz ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste; 
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3) 750 zł - za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę maku i konopi 

prowadzonych przez jednostkę naukową oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin 

Uprawnych; 

<3a) 1500 zł – 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, o którym mowa w art. 33a ust. 1;> 

[4) 350 zł - za złożenie wniosku o zmianę zezwolenia, o którym mowa w pkt 1-3;] 

<4) 350 zł – za złożenie wniosku o zmianę zezwolenia, o którym mowa w pkt 1–3a;> 

5) 100 zł - za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz, wywóz, 

wewnątrzwspólnotowe nabycie lub wewnątrzwspólnotową dostawę środków 

odurzających lub substancji psychotropowych; 

6) 100 zł - za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wywóz prekursorów kategorii 4; 

7) 100 zł - za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz lub wywóz prekursorów 

kategorii 1; 

8) 50 zł - za złożenie wniosku o zmianę zezwolenia albo pozwolenia, o którym mowa w pkt 

5-7. 

10. Do wniosku, o którym mowa w ust. 8, dołącza się dowód wniesienia opłaty. W przypadku 

braku dowodu uiszczenia opłaty, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. 

 

Art.  44. 

[1. Nadzór nad uprawami, o których mowa w art. 49 ust. 1, wytwarzaniem, przetwarzaniem, 

przerabianiem, przywozem, dystrybucją, obrotem i niszczeniem albo stosowaniem w celu 

prowadzenia badań naukowych środków odurzających, substancji psychotropowych oraz 

prekursorów kategorii 1 sprawuje wojewódzki inspektor farmaceutyczny właściwy ze 

względu na siedzibę przedsiębiorcy lub jednostki naukowej - przez kontrolę realizacji 

obowiązków wynikających z rozporządzenia 273/2004, rozporządzenia 111/2005 i 

przepisów ustawy, z wyłączeniem przedsiębiorców, o których mowa w ust. 2a.] 

<1. Nadzór nad uprawami i zbiorem, o których mowa w art. 49 ust. 1 oraz art. 49a, 

wytwarzaniem, przetwarzaniem, przerabianiem, przywozem, dystrybucją, obrotem i 

niszczeniem albo stosowaniem w celu prowadzenia badań naukowych środków 

odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów kategorii 1 sprawuje 

wojewódzki inspektor farmaceutyczny właściwy ze względu na miejsce prowadzenia 

działalności – przez kontrolę realizacji obowiązków wynikających z rozporządzenia 
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273/2004, rozporządzenia 111/2005 i przepisów ustawy, z wyłączeniem 

przedsiębiorców, o których mowa w ust. 2a.> 

2. Nadzór nad prekursorami kategorii 2 i 3 sprawuje państwowy powiatowy inspektor 

sanitarny właściwy ze względu na siedzibę wytwórcy, importera lub innego podmiotu 

wprowadzającego do obrotu – poprzez kontrolę realizacji obowiązków nałożonych na 

producenta, importera lub inny podmiot wprowadzający do obrotu wynikających z 

ustawy, rozporządzenia 273/2004 i rozporządzenia 111/2005 oraz wydawania pozwoleń – 

na zasadach i w trybie określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

rozporządzeniu 273/2004 i rozporządzeniu 111/2005. 

2a. Główny Inspektor Farmaceutyczny sprawuje nadzór nad: 

1) wytwarzaniem, przetwarzaniem, przerabianiem, przywozem, dystrybucją i niszczeniem 

środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów kategorii 1 przez 

przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, albo przedsiębiorcę wpisanego do rejestru, o 

którym mowa w art. 51b ust. 1 tej ustawy - realizowany w ramach kontroli spełniania 

obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia 273/2004 i rozporządzenia 

111/2005 oraz przepisów ustawy; 

2) obrotem hurtowym środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub 

prekursorami kategorii 1 przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie, o którym mowa 

w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne - realizowany w 

ramach kontroli spełniania obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia 

273/2004 i rozporządzenia 111/2005 oraz przepisów ustawy; 

3) wywozem prekursorów kategorii 4 przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie, o 

którym mowa w art. 38 ust. 1 lub w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 

farmaceutyczne - realizowany w ramach kontroli spełniania obowiązków wynikających z 

przepisów rozporządzenia 111/2005 i przepisów ustawy. 

3. Organem właściwym do występowania do krajów trzecich z powiadomieniem przed 

wywozem w zakresie prekursorów kategorii 2 i 3, o którym mowa w art. 11 ust. 1 i 2 

rozporządzenia 111/2005, jest Główny Inspektor Sanitarny. 

4. Zadania z zakresu dokonywania rejestracji, o której mowa w art. 3 ust. 6 rozporządzenia nr 

273/2004, oraz rejestracji, o której mowa w art. 7 rozporządzenia 111/2005, w tym 

prowadzenie krajowego rejestru podmiotów gospodarczych i użytkowników, którym 

przyznano rejestrację, wykonuje Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych. 
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Przyznanie rejestracji, odmowa przyznania, zawieszenie lub unieważnienie rejestracji 

następuje w drodze decyzji. O wydanej decyzji Prezes Biura do spraw Substancji 

Chemicznych powiadamia właściwego państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego, a w przypadku rejestracji, o której mowa w art. 7 rozporządzenia 111/2005, 

także Głównego Inspektora Sanitarnego. 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje Komisji Europejskiej informacje, o 

których mowa w art. 13 i 16 rozporządzenia 273/2004 i art. 32 rozporządzenia 111/2005. 

6. Minister Obrony Narodowej sprawuje nadzór nad przerobem, przechowywaniem, obrotem 

oraz zapasami środków odurzających i substancji psychotropowych w podległych 

jednostkach organizacyjnych - na zasadach i w trybie określonych w przepisach, o których 

mowa w ust. 1 i 2. 

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad przerobem, 

przechowywaniem, obrotem oraz zapasami prekursorów grupy kategorii 2 i 3 w 

podległych jednostkach organizacyjnych - na zasadach i w trybie określonych w 

przepisach, o których mowa w ust. 2. 

8. Podmioty, które w ramach swojej działalności posiadają zepsute, sfałszowane środki 

odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1, ich mieszaniny, również 

jako składniki produktów leczniczych lub którym upłynął termin ważności, niszczą te 

substancje w sposób określony w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 9. 

9. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

warunki i tryb postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i 

prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami lub odpadami, produktami leczniczymi, 

zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim 

składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1, 

uwzględniając w szczególności wymogi zabezpieczenia przed ich niewłaściwym użyciem, 

sposoby niszczenia tych środków w zależności od ich rodzaju i ilości oraz podmioty 

obowiązane do pokrywania kosztów związanych z niszczeniem tych środków. 

 

Art.  44a. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 35, art. 36, art. 40 

[i art. 40a] <, art. 40a i art. 49a>, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 

1086). 
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Art.  45. 

1. Uprawa maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być prowadzona wyłącznie na 

potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa. 

2. Uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i 

nasiennictwa. 

3. Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu 

włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, 

farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. 

[4. Uprawa konopi innych niż wymienione w ust. 3 jest zabroniona.] 

<4. Uprawa konopi innych niż wymienione w ust. 3 jest zabroniona, z wyłączeniem 

upraw, o których mowa w art. 49a.> 

 

Art.  49. 

1. Przepisów art. 45-48, z wyjątkiem przepisów dotyczących obowiązku niszczenia słomy 

makowej i resztek pożniwnych maku, nie stosuje się do upraw maku i konopi 

prowadzonych po uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego przez 

jednostkę naukową oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, w 

ramach działalności statutowej, a także przez podmiot zajmujący się hodowlą roślin i 

stosujący konopie włókniste w celach izolacyjnych, zwane dalej "wnioskodawcą". 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na wniosek zawierający: 

1) nazwę i adres wnioskodawcy; 

2) dane osoby odpowiedzialnej za zapewnienie właściwej kontroli uprawy i jej 

zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych; 

3) dane dotyczące lokalizacji, rodzaju i wielkości uprawy; 

4) dane na temat planowanych badań, w szczególności określające ich cel; 

5) informację o rodzaju jednostki naukowej; 

6) datę i podpis osoby upoważnionej przez wnioskodawcę do złożenia wniosku. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się: 

1) (uchylony); 

2) statut podmiotu ubiegającego się o wydanie zezwolenia, jeżeli dotyczy. 

4. Główny Inspektor Farmaceutyczny zasięga opinii jednostki organizacyjnej Policji 

właściwej ze względu na miejsce uprawy objętej wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, 
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dotyczącej sposobu jej zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, 

uwzględniającej: 

1) zabezpieczenie w zakresie wstępu na miejsce uprawy przez: 

a) prowadzenie wykazu osób uprawnionych do wejścia obejmującego: 

– imię i nazwisko, 

– numer PESEL, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: 

nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania, 

b) prowadzenie wykazu pojazdów uprawnionych do wjazdu na miejsce uprawy obejmującego 

markę samochodu i numer rejestracyjny, 

c) weryfikowanie danych, o których mowa w lit. a i b; 

2) zabezpieczenia techniczne uwzględniające zabezpieczenie uprawy prowadzonej w 

budynku i poza budynkiem; 

3) oznakowanie miejsca uprawy; 

4) warunki dotyczące lokalizacji miejsca uprawy. 

5. Właściwy organ Policji wydaje opinię w formie postanowienia. Nieprzedstawienie opinii w 

terminie 30 dni od dnia skierowania sprawy do zaopiniowania jest równoznaczne z 

wydaniem pozytywnej opinii w przedmiocie sposobu zabezpieczenia uprawy przed 

dostępem osób nieuprawnionych. 

6. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 5, nie przysługuje zażalenie. 

[7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do 

spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria oceny 

zabezpieczenia upraw, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze zagwarantowanie 

należytej ochrony tych upraw przed dostępem osób nieuprawnionych.] 

<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.> 

<Art. 49a. 

1. Uprawa konopi innych niż włókniste i zbiór ziela lub żywicy konopi innych niż 

włókniste, w celu wytwarzania surowca farmaceutycznego, o którym mowa w art. 

33a ust. 1, mogą być prowadzone, po uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego, przez instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 
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2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383 oraz z 2021 r. poz. 1192 

i 2333), nadzorowany przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, zwany dalej 

„instytutem”. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się, w drodze decyzji, na wniosek 

instytutu zawierający: 

1) nazwę, siedzibę i adres instytutu; 

2) informację o powierzchni uprawy konopi innych niż włókniste oraz adres, pod 

którym prowadzona jest uprawa lub w przypadku jego braku numer działki 

ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów 

prawa geodezyjnego i kartograficznego;  

3) oświadczenie instytutu, że zatrudnia osobę wykwalifikowaną odpowiedzialną za 

nadzór nad uprawą konopi innych niż włókniste i zbiorem ziela lub żywicy konopi 

innych niż włókniste oraz osobę odpowiedzialną za nadzór nad miejscem uprawy 

konopi innych niż włókniste i pomieszczeniem do przechowywania tego zbioru;  

4) oświadczenie instytutu, że miejsce uprawy konopi innych niż włókniste, zbioru ziela 

lub żywicy konopi innych niż włókniste i pomieszczenie do przechowywania tego 

zbioru jest zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. 

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

4. Główny Inspektor Farmaceutyczny zasięga opinii jednostki organizacyjnej Policji 

właściwej ze względu na miejsce uprawy konopi innych niż włókniste objętej 

wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, dotyczącej sposobu jej zabezpieczenia przed 

dostępem osób nieuprawnionych, która uwzględnia: 

1) przygotowanie do zabezpieczenia w zakresie wstępu na miejsce uprawy konopi 

innych niż włókniste, zbioru ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste oraz do 

pomieszczenia do przechowywania tego zbioru, przez przygotowanie do: 

a) prowadzenia wykazu osób uprawnionych do wejścia, obejmującego: 

– imię i nazwisko, 

– numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności 

(PESEL), a jeżeli osoba fizyczna nie posiada numeru PESEL – cechy dokumentu 

potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania, 
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b) prowadzenia wykazu pojazdów uprawnionych do wjazdu, obejmującego markę 

samochodu i numer rejestracyjny, 

c) rejestrowania daty i godziny, w jakich osoba uprawniona lub pojazd uprawniony, o 

których mowa w lit. a i b, znajdują się na miejscu uprawy konopi innych niż 

włókniste lub zbioru ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste albo w 

pomieszczeniu do przechowywania tego zbioru oraz do weryfikowania tych danych; 

2) przygotowanie do zastosowania środków sygnalizujących naruszenie zabezpieczeń 

przed dostępem osób nieuprawnionych oraz środków służących do nieprzerwanego 

obserwowania planowanych miejsc upraw konopi innych niż włókniste, zbioru ziela 

lub żywicy konopi innych niż włókniste i pomieszczenia do przechowywania tego 

zbioru, w szczególności do rejestrowania obrazu; 

3) przygotowanie do zastosowania środków technicznych uniemożliwiających wejście 

osób nieuprawnionych na miejsce uprawy konopi innych niż włókniste, zbioru ziela 

lub żywicy konopi innych niż włókniste i do pomieszczenia do przechowywania tego 

zbioru;  

4) przygotowanie do oznakowania miejsca uprawy konopi innych niż włókniste, zbioru 

ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste i pomieszczenia do przechowywania 

tego zbioru oraz do prowadzenia ewidencji roślin uprawianych, zebranych i 

zniszczonych; 

5) warunki dotyczące lokalizacji miejsca uprawy konopi innych niż włókniste, zbioru 

ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste i pomieszczenia do przechowywania 

tego zbioru; 

6) monitoring miejsca, w którym są prowadzone uprawy konopi innych niż włókniste, 

zbiór ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste i pomieszczenia do 

przechowywania tego zbioru. 

5. Właściwy organ Policji wydaje opinię w formie postanowienia. Nieprzedstawienie 

opinii w terminie 30 dni od dnia skierowania sprawy do zaopiniowania jest 

równoznaczne z wydaniem pozytywnej opinii w przedmiocie sposobu zabezpieczenia 

uprawy przed dostępem osób nieuprawnionych. 

6. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 5, nie przysługuje zażalenie. 

7. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, określa: 

1) instytut, dla którego je wydano; 

2) numer zezwolenia; 
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3) powierzchnię uprawy konopi innych niż włókniste; 

4) miejsce prowadzenia działalności objętej zezwoleniem; 

5) termin ważności zezwolenia; 

6) datę wydania zezwolenia. 

8. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na czas nie dłuższy niż 5 lat. 

9. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może zostać wydane jeżeli instytut: 

1) posiada odpowiednio zabezpieczone miejsce prowadzenia działalności; 

2) posiada RFID umożliwiający 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, o którym mowa w art. 38 ust. 1 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne; 

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

szczególności obejmujące zapewnienie ciągłości działania, w tym podział obowiązków 

i ustanawianie zastępstw; 

5) posiada systemy jakościowe dotyczące zbioru; 

6) posiada laboratorium z wyposażeniem do oceny jakości roślin i zbioru; 

7) posiada system zabezpieczający uprawy, zbiór oraz pomieszczenie do 

przechowywania tego zbioru przed kradzieżą lub dostępem osób nieuprawnionych, 

obejmujący co najmniej wyposażenie tych pomieszczeń w instalację alarmową oraz 

w drzwi o odpowiedniej konstrukcji, zamykane co najmniej na dwa zamki, oraz 

okna zabezpieczone przed włamaniem albo w zamknięte metalowe szafy, lodówki lub 

kasety, przymocowane w sposób trwały do ścian lub podłogi pomieszczenia. 

10. Instytut posiadający zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest 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 z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, 

wykaz wytwórców, którym przekazywany jest zbiór ziela lub żywicy konopi innych 

niż włókniste w celu uzyskania surowca farmaceutycznego, o którym mowa w art. 

33a ust. 1; 



- 17 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

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

innych niż włókniste i pomieszczenie do przechowywania tego zbioru przed 

kradzieżą lub zniszczeniem; 

3) zabezpieczać uprawę konopi innych niż włókniste, zbiór ziela lub żywicy konopi 

innych niż włókniste i pomieszczenie do przechowywania tego zbioru przed 

dostępem osób nieuprawnionych; 

4) utrzymywać system kontroli nad uprawą konopi innych niż włókniste i zbiorem ziela 

lub żywicy konopi innych niż włókniste, obejmujący zatrudnienie osoby wpisanej na 

listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wykonującej zadania 

związane z ochroną uprawy; 

5) umożliwić osobie wykwalifikowanej prowadzenie nadzoru nad uprawą konopi 

innych niż włókniste i zbiorem ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste, oraz 

prowadzenie ewidencji, o której mowa w ust. 4 pkt 4.  

11. Główny Inspektor Farmaceutyczny odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w 

ust. 1, jeżeli instytut nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 9, lub nie daje 

rękojmi należytego zabezpieczenia zbioru ziela lub żywicy konopi innych niż 

włókniste, przed wykorzystaniem do celów innych niż określone w ustawie. 

12. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny, nie rzadziej niż co 3 lata, przeprowadza 

kontrole w zakresie spełniania przez instytut obowiązków wynikających z ustawy. 

Wojewódzki inspektor farmaceutyczny przekazuje protokoły kontroli instytutu 

Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu oraz w uzasadnionych przypadkach, 

jednostce organizacyjnej Policji właściwej ze względu na miejsce prowadzenia 

działalności. 

13. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii ministra 

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

warunki i sposób zabezpieczenia upraw i przechowywania zbiorów, o których mowa 

w ust. 1, mając na uwadze zagwarantowanie należytej ochrony tych upraw i zbiorów 

przed dostępem osób nieuprawnionych.> 

 


