
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

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 oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 629) 

 

 

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; 

6) leczenie - leczenie zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych 

używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub 

nowych substancji psychoaktywnych; 

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; 
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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 

używania ich w celach medycznych znajduje się w stanie uzależnienia od tych środków 

lub substancji; 
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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; 

<18a) producent maku – podmiot prowadzący działalność w zakresie uprawy maku; 

18b) producent konopi włóknistych – podmiot prowadzący działalność w zakresie 

uprawy konopi włóknistych;> 

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); 

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

ich części; 
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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, 

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 
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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, 

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; 
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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. 

 

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.] 

<2. Uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele 

spożywcze, w tym na potrzeby własne, oraz na potrzeby nasiennictwa.> 

<2a. Powierzchnia uprawy maku niskomorfinowego na potrzeby własne wynosi nie 

więcej niż 1 ha rocznie. 

2b. Mak niskomorfinowy pochodzący z upraw własnych może być przetwarzany we 

własnym zakresie na cele spożywcze oraz na potrzeby nasiennictwa.> 

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

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

farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa.] 
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<3. Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona: 

1) na potrzeby włókiennicze, chemiczne, celulozowo-papiernicze, kosmetyczne, 

farmaceutyczne i energetyczne; 

2) na potrzeby nasiennictwa i naukowo-badawcze; 

3) w celu hodowli odmian konopi włóknistych, rekultywacji i remediacji gruntów; 

4) na cele spożywcze, weterynaryjne, paszowe, pszczelarskie, nawozowe i izolacyjne; 

5)  na potrzeby produkcji materiałów kompozytowych, materiałów budowlanych i 

naturalnych środków ochrony roślin.> 

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

<5. Uprawa konopi włóknistych prowadzona na cele lub potrzeby określone w ust. 3 pkt 

4 i 5, na potrzeby włókiennicze, energetyczne oraz w celu rekultywacji i remediacji 

gruntów może być prowadzona również na potrzeby własne. 

6. Powierzchnia uprawy konopi włóknistych, na potrzeby własne wynosi nie więcej niż 1 

ha rocznie. 

7. Konopie włókniste pochodzące z upraw własnych mogą być przetwarzane we 

własnym zakresie na cele lub potrzeby określone w ust. 3.> 

 

[Art.  46. 

1. Uprawa maku może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych 

rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego 

kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie 

oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie 

marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku. 

2. Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w 

wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu 

materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu 

przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo: 

1) umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka 

województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, lub 

2) zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone 

w art. 45 ust. 3, składanego do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia 

uprawy, w terminie do 14 dni po dokonaniu ich wysiewu; 

3) (uchylony); 
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4) (uchylony). 

3. Stosowanie materiału siewnego maku lub konopi włóknistych kategorii elitarny albo 

kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie potwierdza się fakturą 

zakupu tego materiału siewnego oraz etykietą z opakowań materiału siewnego tych roślin. 

4. Działalność w zakresie skupu: 

1) maku, na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, 

2) konopi włóknistych na podstawie umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1 

- może prowadzić podmiot posiadający zezwolenie marszałka województwa właściwego dla 

miejsca położenia uprawy, określające w szczególności zakres i cel prowadzonej 

działalności. 

5. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 4, wydaje się w drodze decyzji, na wniosek, który 

zawiera: 

1) imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i 

adres wnioskodawcy; 

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu albo numer identyfikacyjny w krajowym 

rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a 

w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego 

systemu ewidencji ludności (PESEL), jeżeli został nadany; 

3) adres miejsca wykonywania działalności w zakresie skupu; 

4) informację o zakresie i celu podejmowanej działalności. 

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się: 

1) oświadczenie, że wnioskodawca dysponuje magazynem lub środkiem transportu, 

zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1, lub 

2) (uchylony); 

3) zobowiązanie do przekazywania na żądanie marszałka województwa informacji 

dotyczących zakresu i celu prowadzonej działalności. 

7. Marszałek województwa cofa zezwolenie w razie naruszenia warunków prowadzenia 

działalności określonych w ustawie lub w zezwoleniu. 

8. Sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz 

ministra właściwego do spraw rolnictwa, określi, w drodze uchwały, ogólną powierzchnię 

przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych 

upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce 
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pochodzące z tych upraw oraz tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na danym 

terenie. 

Art.  47. 

1. Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych wydaje wójt (burmistrz, prezydent 

miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy. 

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

1) imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i 

adres wnioskodawcy; 

2) informację o odmianie maku lub konopi włóknistych, powierzchni uprawy oraz numer 

działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów 

prawa geodezyjnego i kartograficznego; 

3) (uchylony); 

4) oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed 

kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1; 

5) oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym 

mowa w art. 63 lub 64, i wykroczenia, o którym mowa w art. 65. 

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

1) podmiot, dla którego je wydano; 

2) numer kolejny zezwolenia; 

3) odmianę maku lub konopi włóknistych; 

4) powierzchnię uprawy maku lub konopi włóknistych; 

5) numer działki, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, na której prowadzona będzie uprawa maku 

lub konopi włóknistych; 

6) termin ważności; 

7) datę wydania zezwolenia. 

3a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, w przypadku samodzielnego przetwarzania konopi 

włóknistych z własnych upraw, dołącza się zobowiązanie do przetworzenia konopi 

włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3. 

3b. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 3a, zawiera: 

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę firmy, siedzibę i adres producenta 

konopi włóknistych; 

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu albo numer identyfikacyjny w krajowym 

rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a 
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w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego 

systemu ewidencji ludności (PESEL), jeżeli został nadany; 

3) zwięzły opis zakładu przetwórczego lub miejsca przetwarzania wraz z wyposażeniem; 

4) informację o rodzajach produktów, które będą wytwarzane przez zakład przetwórczy. 

4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) odmawia wydania zezwolenia, jeżeli wnioskodawca nie 

daje rękojmi należytego zabezpieczenia zbioru z tych upraw przed wykorzystaniem do 

celów innych niż określone w ustawie, a w szczególności: 

1) nie dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której 

mowa w art. 48 ust. 1, lub 

2) był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64, lub 

3) był karany za popełnienie wykroczenia, o którym mowa w art. 65. 

5. Zezwolenie cofa się w razie naruszenia warunków prowadzenia działalności określonych w 

ustawie lub w zezwoleniu. 

6. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi rejestr wydawanych zezwoleń.] 

 

<Art. 47a. 

1. Warunkiem prowadzenia działalności w zakresie uprawy maku lub skupu maku od 

producenta maku jest uzyskanie wpisu do rejestru producentów maku oraz 

podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu maku, zwanego dalej 

„rejestrem maku”.  

2. Warunkiem prowadzenia działalności w zakresie uprawy konopi włóknistych lub 

skupu konopi włóknistych od producenta konopi włóknistych jest uzyskanie wpisu 

do rejestru producentów konopi włóknistych oraz podmiotów prowadzących 

działalność w zakresie skupu konopi włóknistych, zwanego dalej „rejestrem konopi 

włóknistych”.  

3. Producent maku lub producent konopi włóknistych może prowadzić działalność w 

zakresie uprawy maku lub konopi włóknistych oraz podmiot prowadzący działalność 

w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych może prowadzić działalność w 

zakresie skupu odpowiednio maku lub konopi włóknistych, jeżeli: 

1) nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub art. 64, lub 

wykroczenia, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 1 – w przypadku prowadzenia 

działalności w zakresie uprawy maku lub konopi włóknistych; 
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2) dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o 

której mowa w art. 48 ust. 1 – w przypadku prowadzenia działalności w zakresie 

uprawy lub skupu maku innego niż mak niskomorfinowy; 

3) dysponuje środkiem transportu zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), 

o której mowa w art. 48 ust. 1 – w przypadku prowadzenia działalności w zakresie 

skupu maku innego niż mak niskomorfinowy. 

4. Oprócz warunków wymienionych w ust. 3 pkt 1 i 2 producent maku lub producent 

konopi włóknistych może prowadzić działalność w zakresie uprawy odpowiednio 

maku lub konopi włóknistych, jeżeli: 

1) zastosuje materiał siewny maku lub konopi włóknistych kategorii elitarny albo 

kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie; 

2) zawarł umowę na dostarczanie maku innego niż mak niskomorfinowy z podmiotem 

prowadzącym działalność w zakresie skupu maku, wpisanym do rejestru maku – w 

przypadku uprawy maku innego niż mak niskomorfinowy. 

 

Art. 47b. 

1. Organem właściwym do dokonania wpisu i odmowy dokonania wpisu do rejestru 

maku i rejestru konopi włóknistych, zmiany wpisu w tych rejestrach lub wykreślenia 

z tych rejestrów jest dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa, zwanego dalej „Krajowym Ośrodkiem”, 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 maku lub producenta konopi włóknistych, a w przypadku podmiotu 

niemającego miejsca zamieszkania albo siedziby na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej – dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwy ze względu 

na miejsce prowadzenia działalności wymagającej uzyskania wpisu do rejestru maku 

lub rejestru konopi włóknistych, zwany dalej „właściwym dyrektorem oddziału”. 

Jeżeli działalność wymagająca uzyskania wpisu do rejestru maku lub rejestru 

konopi włóknistych jest prowadzona na obszarze właściwości więcej niż jednego 

dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka, wniosek składa się do jednego z 

tych dyrektorów. 
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2. Wpisu do rejestru maku lub rejestru konopi włóknistych oraz zmiany wpisu w tych 

rejestrach dokonuje się na wniosek złożony na formularzu udostępnionym na stronie 

internetowej Krajowego Ośrodka. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się przed rozpoczęciem prowadzenia 

działalności w zakresie uprawy lub skupu maku lub konopi włóknistych, z tym że w 

przypadku prowadzenia działalności w zakresie uprawy maku lub konopi 

włóknistych – przed planowanym wysiewem maku lub konopi włóknistych. 

4. Wniosek podmiotu zamierzającego uprawiać mak lub konopie włókniste, o którym 

mowa w ust. 2, zawiera:  

1) imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy; 

2 miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres wnioskodawcy; 

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny w krajowym 

rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) wnioskodawcy, 

jeżeli taki numer został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer 

ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), a 

jeżeli osoba fizyczna nie posiada numeru PESEL – numer paszportu lub innego 

dokumentu stwierdzającego tożsamość;  

4) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu 

prowadzącego działalność w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych wpisanego 

do rejestru maku lub rejestru konopi włóknistych, z którym wnioskodawca zawarł 

umowę na dostarczanie maku lub konopi włóknistych – w przypadku gdy uprawa 

maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych nie będzie prowadzona na potrzeby 

własne lub gdy mak niskomorfinowy lub konopie włókniste pochodzące z upraw 

własnych nie będą przetwarzane we własnym zakresie na cele lub potrzeby określone 

w art. 45 ust. 2b albo ust. 3; 

5) oświadczenie wnioskodawcy: 

a) o wielkości powierzchni wykorzystanej pod uprawy maku niskomorfinowego lub 

konopi włóknistych na potrzeby własne, 

b) że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o 

której mowa w art. 48 ust. 1 – w przypadku uprawy maku innego niż mak 

niskomorfinowy, 
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c) że nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub art. 64, 

oraz wykroczenia, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 1, oraz że dane zawarte we 

wniosku są kompletne i zgodne z prawdą; 

6) informacje o:  

a) odmianie maku lub konopi włóknistych,  

b) planowanej powierzchni uprawy maku lub konopi włóknistych, w tym: 

województwie, powiecie, gminie, nazwie oraz numerze obrębu ewidencyjnego oraz 

numerach działek ewidencyjnych w ewidencji gruntów i budynków określonych na 

podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego, gdzie będą uprawiane 

mak lub konopie włókniste, w odniesieniu do poszczególnych odmian, 

c) adresie lub miejscu położenia pomieszczenia, w którym będzie magazynowany mak 

lub konopie włókniste;  

7) wskazanie celu lub potrzeb prowadzenia uprawy maku lub konopi włóknistych, o 

których mowa w art. 45 ust. 1, 2 i 3, oraz wskazanie czy uprawa będzie prowadzona 

na potrzeby własne lub, czy mak niskomorfinowy lub konopie włókniste pochodzące 

z upraw własnych będą przetwarzane we własnym zakresie na cele lub potrzeby 

określone w art. 45 ust. 2b albo ust. 3.  

5. Zawarte we wniosku, o którym mowa w ust. 2, oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 

pkt 5, 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.  

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, podmiot zamierzający uprawiać mak lub 

konopie włókniste dołącza kopię faktury zakupu materiału siewnego kategorii 

elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz 

kopię etykiety z opakowania materiału siewnego tych roślin. 

7. Wniosek podmiotu zamierzającego skupować mak lub konopie włókniste od 

producenta maku lub producenta konopi włóknistych, o którym mowa w ust. 2, 

zawiera: 

1) imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy;  

2) miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres wnioskodawcy;  
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3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny w krajowym 

rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został 

nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego 

elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), a jeżeli osoba fizyczna nie 

posiada numeru PESEL – numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego 

tożsamość;  

4) adres lub miejsce prowadzenia działalności w zakresie skupu maku lub konopi 

włóknistych; 

5) informacje o zakresie i celu prowadzonej działalności w zakresie skupu maku lub 

konopi włóknistych; 

6) oświadczenie, że wnioskodawca dysponuje pomieszczeniem i środkiem transportu, 

zabezpieczonymi przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1 

– w przypadku skupu maku innego niż mak niskomorfinowy.  

8. Zawarte we wniosku, o którym mowa w ust. 2, oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 

pkt 6, 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.  

9. Podmiot zamierzający uprawiać mak lub konopie włókniste oraz podmiot 

zamierzający skupować mak lub konopie włókniste od producenta maku lub 

producenta konopi włóknistych może we wniosku o wpis do rejestru maku lub 

rejestru konopi włóknistych podać również inne niż wymienione w ust. 4 pkt 2 lub 

ust. 7 pkt 2 dane kontaktowe, takie jak adres poczty elektronicznej, adres strony 

internetowej lub numer telefonu.  

10. Właściwy dyrektor oddziału wpisuje producenta maku lub producenta konopi 

włóknistych oraz podmiot prowadzący działalność w zakresie skupu maku lub 

konopi włóknistych do rejestru maku lub rejestru konopi włóknistych, jeżeli w dniu 

złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2: 

1) producent ten spełnia wymagania, o których mowa w ust. 3 i w art. 47a ust. 3 pkt 1 i 

2 i ust. 4, oraz wniosek ten spełnia wymagania określone w ust. 2 i 4–6 – w 

przypadku producenta maku lub producenta konopi włóknistych, 
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2) podmiot prowadzący działalność w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych 

spełnia wymagania, o których mowa w art. 47a ust. 3 pkt 2 i 3, oraz wniosek ten 

spełnia wymagania określone w ust. 2, 3, 7 i 8 – w przypadku podmiotu 

prowadzącego działalność w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych 

– co potwierdza, wydając producentowi maku lub producentowi konopi włóknistych 

albo podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie skupu maku lub konopi 

włóknistych zaświadczenie o dokonaniu tego wpisu. 

 

Art. 47c. 

1. Wpisu 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 dokonuje się w 

terminie 14 dni od dnia wpływu do właściwego dyrektora oddziału, spełniającego 

wymogi formalne wniosku o wpis do danego rejestru. 

2. Właściwy dyrektor oddziału z urzędu dokonuje sprostowania wpisu do rejestru maku 

lub rejestru konopi włóknistych zawierającego oczywiste błędy lub oczywiste 

niezgodności ze stanem faktycznym. 

3. W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru maku lub rejestru konopi 

włóknistych producent maku lub producent konopi włóknistych lub podmiot 

prowadzący działalność w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych składa 

wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła 

zmiana tych danych.  

4. Do dokonania wpisu do rejestru maku i rejestru konopi włóknistych zmienionych 

danych stosuje się przepisy ust. 1 i 2. 

5. Właściwy dyrektor oddziału odmawia, w drodze decyzji, wpisu do rejestru maku lub 

rejestru konopi włóknistych, jeżeli: 

1) producent maku lub producent konopi włóknistych nie spełnia wymagań, o których 

mowa w art. 47a ust. 3 pkt 1 i 2 lub ust. 4 oraz art. 47b ust. 3, oraz wniosek o wpis do 

rejestru maku lub rejestru konopi włóknistych nie spełnia co najmniej jednego z 

wymagań określonych w art. 47b ust. 4–6 – w przypadku producenta maku lub 

producenta konopi włóknistych; 

2) podmiot prowadzący działalność w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych nie 

spełnia wymagań, o których mowa w art. 47a ust. 3 pkt 2 lub 3, oraz wniosek o wpis 
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do rejestru maku lub rejestru konopi włóknistych nie spełnia co najmniej jednego z 

wymagań określonych w art. 47b ust. 3, 7 lub 8 – w przypadku podmiotu 

prowadzącego działalność w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych. 

 

Art. 47d. 

Przepisów art. 47a ust. 4 oraz art. 47b ust. 4 pkt 4, pkt 6 lit. a i ust. 6 nie stosuje się do 

podmiotów zamierzających uprawiać mak na potrzeby nasiennictwa lub konopie 

włókniste na potrzeby nasiennictwa, naukowo-badawcze, lub w celu hodowli odmian 

konopi włóknistych. 

Art. 47e. 

1. Rejestr maku i rejestr konopi włóknistych prowadzi właściwy dyrektor oddziału w 

systemie teleinformatycznym. 

2. Rejestr maku i rejestr konopi włóknistych zawiera dane, o których mowa w art. 47b 

ust. 4, 6, 7 i 9 oraz art. 47g ust. 3. 

3. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka lub właściwy dyrektor oddziału udostępnia 

dane z rejestru maku lub rejestru konopi włóknistych: 

1)  organom administracji publicznej – w związku z realizacją przez te organy działań i 

postępowań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii; 

2)  sądom i prokuratorom – w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań 

ustawowych; 

3)  na wniosek podmiotów wpisanych do rejestru maku lub rejestru konopi włóknistych 

– w zakresie danych, które ich dotyczą. 

 

Art. 47f. 

1. Właściwy dyrektor oddziału przeprowadza 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 włóknistych ze stanem faktycznym.  

2. Do kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepis art. 19 ustawy z dnia 10 lutego 

2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 481 oraz z 

2022 r. poz. 24). 

3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, czynności kontrolne są wykonywane co 

najmniej u: 
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1) 10% producentów maku i 10% producentów konopi włóknistych w danym roku 

zbiorów; 

2) 10% podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu maku i 10% 

podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu konopi włóknistych, z 

zastrzeżeniem, że kontrole u tych podmiotów nie mogą być przeprowadzane częściej 

niż co 3 lata.  

4. W przypadku gdy: 

1) z wykonanych czynności kontrolnych wynika, że informacje zawarte w rejestrze 

maku lub rejestrze konopi włóknistych są niezgodne ze stanem faktycznym, właściwy 

dyrektor oddziału dokonuje z urzędu zmian wpisu w danym rejestrze oraz informuje 

producenta maku lub producenta konopi włóknistych lub podmiot prowadzący 

działalność w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych o dokonaniu tych zmian; 

2) producent maku lub producent konopi włóknistych lub podmiot prowadzący 

działalność w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych od producenta maku lub 

producenta konopi włóknistych uniemożliwia lub utrudnia kontrolę, o której mowa 

w ust. 1, albo istnieje podejrzenie, że uprawiane, przechowywane lub skupowane 

przez producenta lub podmiot: 

a) mak – może być uprawiany na cele inne niż wymienione w art. 45 ust. 1 i 2,  

b) konopie – mogą być konopiami innymi niż włókniste  

– właściwy dyrektor oddziału niezwłocznie powiadamia Policję. 

 

Art. 47g. 

1. Podmiot wpisany do rejestru maku lub rejestru konopi włóknistych, który zakończył 

albo zawiesił prowadzenie działalności w zakresie uprawy lub skupu maku lub 

konopi włóknistych i nie przechowuje maku lub konopi włóknistych w 

pomieszczeniach, informuje o tym na piśmie właściwego dyrektora oddziału w 

terminie 30 dni od dnia zakończenia albo zawieszenia tej działalności.  

2. W przypadku zakończenia prowadzenia działalności w zakresie uprawy lub skupu 

maku lub konopi włóknistych, o którym mowa w ust. 1, właściwy dyrektor oddziału 

wykreśla, w drodze decyzji, podmiot, o którym mowa w ust. 1, z rejestru maku albo 

z rejestru konopi włóknistych. 

3. Podmiot prowadzący działalność w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych jest 

obowiązany do przekazywania właściwemu dyrektorowi oddziału, do końca lipca 
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bieżącego roku kalendarzowego, na piśmie, informacji dotyczących zawartych umów 

na dostarczanie maku lub konopi włóknistych, według stanu na dzień 15 lipca 

bieżącego roku kalendarzowego, w tym: imiona i nazwiska albo nazwy oraz miejsca 

zamieszkania i adresy albo siedziby i adresy producentów maku lub producentów 

konopi włóknistych.  

4. W przypadku gdy z przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 47f ust. 1, 

wynika, że podmiot wpisany do rejestru maku lub rejestru konopi włóknistych: 

1) zakończył prowadzenie działalności w zakresie uprawy lub skupu maku lub konopi 

włóknistych i nie przechowuje maku lub konopi włóknistych w pomieszczeniach oraz 

nie przekazał informacji o zakończeniu prowadzenia tej działalności,  

2) nie spełnia co najmniej jednego z wymagań określonych w art. 47a ust. 3 lub 4  

– właściwy dyrektor oddziału wykreśla, w drodze decyzji, ten podmiot z rejestru maku 

albo rejestru konopi włóknistych.> 

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".] 

<1. Przepisów art. 47a–47g nie stosuje się do upraw maku innego niż niskomorfinowy i 

konopi innych niż włókniste, prowadzonych po uzyskaniu zezwolenia Głównego 

Inspektora Farmaceutycznego przez jednostkę naukową oraz Centralny Ośrodek 

Badania Odmian Roślin Uprawnych, w ramach działalności statutowej, 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;] 

<3) informację o rodzaju oraz o powierzchni uprawy oraz numer działki ewidencyjnej w 

ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa 

geodezyjnego i kartograficznego,> 
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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, 

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. Główny Inspektor Farmaceutyczny zasięga opinii jednostki organizacyjnej Policji 

właściwej ze względu na miejsce uprawy 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 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, 



- 20 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

b) prowadzenia wykazu pojazdów uprawnionych do wjazdu, obejmującego markę 

samochodu i numer rejestracyjny, 

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

znajdują się na terenie uprawy oraz weryfikowania tych danych; 

2) przygotowanie do zabezpieczenia technicznego uwzględniającego zabezpieczenie 

uprawy prowadzonej w budynku i poza budynkiem; 

3) przygotowanie do oznakowania 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. 

<6a. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, określa:  

1) podmiot, dla którego je wydano;  

2) numer zezwolenia;  

3) powierzchnię uprawy;  

4) numer działki, o której mowa w ust. 2 pkt 3, na której będzie prowadzona uprawa;  

5)  termin ważności zezwolenia; 

6) datę wydania zezwolenia.  

6b. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na czas nie dłuższy niż 5 lat. 

6c. Główny Inspektor Farmaceutyczny odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w 

ust. 1, jeżeli wnioskodawca nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 4. 

6d. Główny Inspektor Farmaceutyczny prowadzi rejestr zezwoleń.> 

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. 

 

[Art.  50. 

1. Nadzór nad uprawami maku lub konopi włóknistych sprawuje wójt (burmistrz, prezydent 

miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia tych upraw. 
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2. W ramach wykonywania nadzoru osoby upoważnione przez organ, o którym mowa w ust. 1, 

są uprawnione do: 

1) wejścia na grunty, na których są prowadzone uprawy maku lub konopi włóknistych, oraz 

dojścia do tych gruntów przez inne nieruchomości; 

2) kontroli dokumentów uprawniających do prowadzenia upraw maku lub konopi 

włóknistych; 

3) żądania wyjaśnień od prowadzącego uprawy maku lub konopi włóknistych. 

3. Osoby upoważnione do wykonywania czynności określonych w ust. 2 są obowiązane do 

okazania upoważnienia wydanego przez organ sprawujący nadzór. 

 

Art.  51. 

W przypadku stwierdzenia prowadzenia upraw maku lub konopi włóknistych w sposób 

niezgodny z art. 46 i 47 wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje nakaz zniszczenia tych 

upraw przez zaoranie, przekopanie gruntu albo w inny sposób, który zapewni skuteczne 

wykonanie tego nakazu, na koszt prowadzącego uprawę; nakazowi nadaje się rygor 

natychmiastowej wykonalności.] 

<Art. 51a. 

1. Właściwy dyrektor oddziału przeprowadza kontrolę upraw maku lub konopi 

włóknistych. 

2. W przypadku stwierdzenia po przeprowadzeniu kontroli, że uprawa maku lub konopi 

włóknistych jest prowadzona: 

1) w sposób niezgodny z celami i potrzebami określonymi w art. 45,  

2) bez wpisu do rejestru maku albo rejestru konopi włóknistych,  

3) bez wykorzystania materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii 

kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie – z wyłączeniem 

przypadków, gdy uprawa maku jest prowadzona na potrzeby nasiennictwa lub 

uprawa konopi włóknistych jest prowadzona na potrzeby nasiennictwa, naukowo-

badawcze lub w celu hodowli odmian konopi włóknistych 

– właściwy dyrektor oddziału wydaje producentowi maku, producentowi konopi 

włóknistych lub innemu podmiotowi uprawiającemu mak lub konopie włókniste, w 

drodze decyzji, nakaz zniszczenia tej uprawy i plonu z tej uprawy, przez zaoranie, 

przekopanie gruntu albo w inny sposób, który zapewni skuteczne wykonanie tego 

nakazu, na koszt prowadzącego uprawę. 
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3. Nakazowi, o którym mowa w ust. 2, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

4. Zniszczenie uprawy i plonu z uprawy, o którym mowa w ust. 2, odbywa się pod 

nadzorem osoby upoważnionej przez właściwego dyrektora oddziału do 

wykonywania czynności kontrolnych. 

5. Z czynności zniszczenia uprawy i plonu z uprawy maku lub konopi włóknistych osoba 

upoważniona, o której mowa w ust. 4, sporządza protokół. 

6. Protokół, o którym mowa w ust. 5, zawiera: 

1)  imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres 

producenta maku lub producenta konopi włóknistych; 

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny w krajowym 

rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) producenta maku 

lub producenta konopi włóknistych, jeżeli taki numer został nadany, a w przypadku 

osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu 

ewidencji ludności (PESEL), a jeżeli osoba fizyczna nie posiada numeru PESEL – 

numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość; 

3) numer identyfikacyjny producenta maku lub producenta konopi włóknistych 

nadany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 

rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli taki numer został 

nadany; 

4) miejsce położenia uprawy i plonu z uprawy maku lub konopi włóknistych; 

5) miejsce i sposób zniszczenia uprawy i plonu z uprawy maku lub konopi włóknistych; 

6) wyrażoną w ha powierzchnię zniszczonej uprawy maku lub konopi włóknistych, z 

podziałem na odmiany; 

7) datę sporządzenia protokołu oraz jego numer; 

8) podpisy osób obecnych przy zniszczeniu uprawy i plonu z uprawy maku lub konopi 

włóknistych. 

7. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

8. Protokół przedstawia się do podpisu producentowi maku lub producentowi konopi 

włóknistych, a w przypadku jego nieobecności – osobie upoważnionej przez tego 

producenta. 

9. Przed podpisaniem protokołu osoby, o których mowa w ust. 8, mają prawo wnieść do 

niego uwagi. 
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10. Protokół podpisuje producent maku lub producent konopi włóknistych albo osoba 

upoważniona przez tego producenta. O odmowie złożenia podpisu osoba, o której 

mowa w ust. 4, zamieszcza adnotację w protokole. 

11. Jeden egzemplarz protokołu pozostawia się producentowi maku lub producentowi 

konopi włóknistych albo osobie upoważnionej przez tego producenta.> 

 

[Art.  52. 

Zadania, o których mowa w art. 47, 50 i 51, są wykonywane przez gminę jako zadania zlecone 

z zakresu administracji rządowej.] 

 

Rozdział  6a 

Kara pieniężna 

 

Art.  52a. 

1. Kto, wbrew przepisom ustawy, wytwarza lub wprowadza do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej środek zastępczy, podlega karze pieniężnej w wysokości od 

20 000 zł do 1 000 000 zł. 

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza, w drodze decyzji, państwowy inspektor 

sanitarny właściwy ze względu na miejsce wytwarzania lub wprowadzania do obrotu 

środka zastępczego. Decyzja ta podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

3. Ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, państwowy inspektor 

sanitarny uwzględnia w szczególności ilość wytworzonego lub wprowadzonego do obrotu 

środka zastępczego. 

<4. Kto uniemożliwia właściwemu dyrektorowi oddziału przeprowadzenie kontroli 

uprawy maku lub konopi włóknistych podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 

zł. 

5. Kto: 

1) umieszcza we wniosku o wpis do rejestru maku albo rejestru konopi włóknistych 

informacje niepełne lub niezgodne ze stanem faktycznym, z wyłączeniem informacji, 

o której mowa w art. 47b ust. 4 pkt 6 lit. b, 

2) nie udziela informacji lub nie przekazuje dokumentów żądanych przez osoby 

wykonujące czynności kontrolne lub udziela informacji nieprawdziwych lub 

wprowadzających w błąd osoby wykonujące czynności kontrolne, 
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3) w inny sposób utrudnia przeprowadzanie kontroli 

– podlega karze pieniężnej w wysokości 2 000 zł. 

6. Kto, będąc wpisanym do rejestru maku albo rejestru konopi włóknistych, wbrew 

obowiązkowi określonemu w: 

1) art. 47c ust. 3, nie składa wniosku o zmianę danych wpisanych do rejestru maku albo 

rejestru konopi włóknistych lub nie składa tego wniosku w terminie określonym w 

tym przepisie, 

2) art. 47g ust. 1, nie informuje o zakończeniu albo zawieszeniu działalności w zakresie 

uprawy lub skupu maku lub konopi włóknistych lub nie przekazuje tej informacji w 

terminie określonym w tym przepisie, 

3) art. 47g ust. 3, nie przekazuje informacji, o których mowa w tym przepisie, lub nie 

przekazuje tych informacji w terminie określonym w tym przepisie 

– podlega karze pieniężnej w wysokości 1 000 zł. 

7. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 4–6, wymierza, w drodze decyzji, właściwy 

dyrektor oddziału.  

8. Egzekucja nałożonych kar pieniężnych, o których mowa w ust. 4–6, następuje w 

trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

9. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 4–6, stanowią dochód budżetu państwa i są 

wpłacane na rachunek bankowy Krajowego Ośrodka, w terminie 14 dni od dnia, w 

którym decyzja o nałożeniu kary stała się ostateczna.> 

 

[Art.  65. 

Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak niskomorfinowy lub konopie włókniste,  

podlega karze grzywny.] 

<Art. 65. 

1. Kto:  

1) uprawia lub skupuje mak niskomorfinowy lub konopie włókniste wbrew przepisom 

ustawy,  

2) podaje we wniosku, o którym mowa w art. 47b ust. 2, planowaną powierzchnię 

uprawy maku lub konopi włóknistych, o której mowa w art. 47b ust. 4 pkt 6 lit. b, 

która różni się więcej niż o 5% od rzeczywistej powierzchni stwierdzonej w wyniku 

kontroli, o której mowa w art. 47f ust. 1 

– podlega karze grzywny. 
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2. Nie podlega karze grzywny, kto: 

1) 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, o której mowa w art. 47f ust. 1; 

2) wykonał nakaz zniszczenia uprawy lub plonu z uprawy maku lub konopi 

włóknistych w przypadku, o którym mowa w art. 51a ust. 2.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 

oraz z 2022 r. poz. 91) 

 

ZAŁĄCZNIK  

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ 

ZWOLNIENIA 

Część Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia 

1 2 3 4 

I. 
Dokonanie czynności 

urzędowej 
  

 (poz. 1-36e pominięto)   

 

37. Zmiana wpisu do rejestru 

działalności regulowanej, 

jeżeli: 

 

zmiany wpisu do rejestru 

podmiotów prowadzących 

agencje zatrudnienia 

 
1) dotyczy ona rozszerzenia 

zakresu działalności 

50% stawek 

określonych od wpisu 
 

 

2) treścią zmiany wpisu, o 

którym mowa w ust. 36 pkt 2 

lub 4, jest kolejny rodzaj 

działalności 

 

100% stawek 

określonych od wpisu 
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 <37a. Dokonanie wpisu do 

rejestru maku na 

podstawie przepisów o 

przeciwdziałaniu 

narkomanii:  

1) producenta maku 

2) podmiotu prowadzącego 

działalność gospodarczą 

w zakresie  skupu maku 

od producenta maku 

 

 

 

 

 

30 zł 

125 zł 

 

 37b. Dokonanie wpisu do 

rejestru konopi 

włóknistych na 

podstawie  przepisów o 

przeciwdziałaniu 

narkomanii: 

1) producenta konopi 

włóknistych 

2) podmiotu prowadzącego 

działalność gospodarczą 

w zakresie skupu 

konopi włóknistych od 

producenta konopi 

włóknistych 

 

 

 

 

 

 

30 zł 

 

125 zł> 

 

 (poz. 38-53 pominięto)   

(część II 

pominięto) 

  
 

III. Wydanie zezwolenia 

(pozwolenia, koncesji) 

 
 

 (poz. 1-28 pominięto)   

 [29. Zezwolenie wydawane 

na podstawie przepisów o 
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przeciwdziałaniu 

narkomanii: 

 1) na uprawę maku lub 

konopi włóknistych 

30 zł 
 

 2) na skup maku na 

podstawie umowy 

kontraktacji lub skup 

konopi włóknistych na 

podstawie umowy 

kontraktacji albo umowy 

sprzedaży] 

125 zł 

 

 (poz. 30-46 pominięto)   

(część IV 

pominięto) 

  
 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 481 oraz z 2022 r. poz. 24)  

 

Art.  9. 

1. Krajowy Ośrodek realizuje zadania wynikające z polityki państwa, w szczególności w 

zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki 

rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich. 

2. Do zadań Krajowego Ośrodka należy: 

1) tworzenie oraz poprawa struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych; 

2) tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału 

produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; 

3) restrukturyzacja oraz prywatyzacja mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele 

rolnicze; 

4) obrót nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa; 
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5) administrowanie zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele 

rolne; 

6) zabezpieczenie majątku Skarbu Państwa; 

7) inicjowanie prac urządzeniowo-rolnych; 

8) popieranie organizowania na gruntach Skarbu Państwa gospodarstw rolnych; 

9) wykonywanie praw z udziałów i akcji; 

10) wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie; 

11) monitorowanie: 

a) produkcji biogazu rolniczego, 

b) rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych, 

c) produkcji biopłynów[;] <,> 

<d) rynku maku, 

e) rynku konopi włóknistych;> 

12) gromadzenie informacji dotyczących istniejącej, będącej w budowie lub planowanej 

infrastruktury energetycznej służącej do wytwarzania energii elektrycznej z biogazu 

rolniczego oraz biokomponentów, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 

r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 

1527 oraz z 2020 r. poz. 284); 

13) obsługa funduszy promocji produktów rolno-spożywczych; 

14) gromadzenie, analiza i udostępnianie informacji dotyczących rynków produktów 

rolnych i żywnościowych; 

15) opracowywanie i upowszechnianie informacji związanych z realizacją mechanizmów 

aktywnej polityki rolnej na rynkach produktów rolnych i żywnościowych; 

16) prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu promowanie 

produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości 

produktów rolnych i żywnościowych, z wyłączeniem działań informacyjnych i 

promocyjnych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej realizowanych przez 

ministrów właściwych do spraw: rolnictwa, rynków rolnych, rybołówstwa lub rozwoju 

wsi; 

17) wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą; 

18) (uchylony); 

19) (uchylony); 

http://lex.senat.pl/#/document/17302226?cm=DOCUMENT
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20) uczestnictwo, jako instytucja pośrednicząca i beneficjent, w realizacji programu 

operacyjnego Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, o którym 

mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 

marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

(Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014, str. 1). 

3. Krajowy Ośrodek wykonuje również zadania inne niż wymienione w ust. 2, 

w szczególności zadania delegowane, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią. 

4. Dyrektor Generalny składa ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi roczne 

sprawozdanie z działalności Krajowego Ośrodka do dnia 15 maja każdego roku. 

5. Dane gromadzone przez Krajowy Ośrodek są udostępniane Głównemu Urzędowi 

Statystycznemu zgodnie ze szczegółowym zakresem, w formie, postaci i terminach 

określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej, ustalonym na 

podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 649, 730 i 2294). 

 

http://lex.senat.pl/#/document/68408825?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16796947?unitId=art(18)&cm=DOCUMENT

