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U S T AWA  

z dnia 8 lutego 2022 r. 

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii  

oraz niektórych innych ustaw
1),

 
2) 

  

Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 2050 oraz z 2021 r. poz. 2469) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4 po pkt 18 dodaje się pkt 18a i 18b w brzmieniu: 

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

maku; 

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

uprawy konopi włóknistych;”; 

2) w art. 45: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie 

na cele spożywcze, w tym na potrzeby własne, oraz na potrzeby 

nasiennictwa.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:  

„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.”, 

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz 

ustawę z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. 
2) Niniejsza ustawa została notyfikowana Komisji Europejskiej w dniu 23 września 2021 r., pod 

numerem 2021/617/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w 
sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 
2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w 
dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. 
Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1). 
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c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„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.”, 

d) dodaje się ust. 5–7 w brzmieniu: 

„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.”; 

3) uchyla się art. 46 i art. 47;  

4) po art. 47 dodaje się art. 47a–47g w brzmieniu: 

„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 
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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; 

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 
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dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka, wniosek składa się do 

jednego z tych dyrektorów. 

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, 
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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, 

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. 
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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;  

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 
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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, 

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

wykonywane co najmniej u: 

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

włóknistych jest obowiązany do przekazywania właściwemu dyrektorowi 

oddziału, do końca lipca bieżącego roku kalendarzowego, na piśmie, informacji 

dotyczących zawartych umów na dostarczanie maku lub konopi włóknistych, 

według stanu na dzień 15 lipca bieżącego roku kalendarzowego, 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.”; 

5) w art. 49: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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”.”, 

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

„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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c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„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, 

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.”, 

d) po ust. 6 dodaje się ust. 6a–6d w brzmieniu: 

„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. 
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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.”; 

6) uchyla się art. 50 i art. 51;  

7) po art. 51 dodaje się art. 51a w brzmieniu: 

„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. 

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) 
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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. 

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.”; 

8) uchyla się art. 52; 

9) w art. 52a dodaje się ust. 4–9 w brzmieniu: 

„4. Kto uniemożliwia właściwemu dyrektorowi oddziału przeprowadzenie 

kontroli uprawy maku lub konopi włóknistych podlega karze pieniężnej w 

wysokości 10 000 zł. 
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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, 

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.”;  

10) art. 65 otrzymuje brzmienie: 

„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. 
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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. 

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.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1923 oraz z 2022 r. poz. 91) w załączniku do ustawy:  

1) w części I po ust. 37 dodaje się ust. 37a i 37b w brzmieniu: 

 

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 

 

 

2) w części III uchyla się ust. 29. 

Art. 3. W ustawie z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia 

Rolnictwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 481 oraz z 2022 r. poz. 24) w art. 9 w ust. 2 w pkt 11 

w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d oraz e w brzmieniu: 

„d) rynku maku, 

e) rynku konopi włóknistych;”. 
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Art. 4. W 2022 r. producent maku innego niż mak niskomorfinowy może 

prowadzić działalność w zakresie uprawy takiego maku, jeżeli zawarł umowę 

kontraktacji z podmiotem, który posiada zezwolenie marszałka województwa na 

prowadzenie działalności w zakresie skupu maku, o którym mowa w art. 46 ust. 4 

ustawy zmienianej w art. 1 – w przypadku gdy do dnia złożenia wniosku o wpis do 

rejestru producentów maku oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie 

skupu maku, zwanego dalej „rejestrem maku”, producent ten nie zawarł umowy na 

dostarczanie maku z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie skupu maku 

wpisanym do rejestru maku. 

Art. 5. W 2022 r. podmiot zamierzający uprawiać mak lub konopie włókniste we 

wniosku o wpis do rejestru maku lub rejestru producentów konopi włóknistych oraz 

podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu konopi włóknistych, zwanego 

dalej „rejestrem konopi włóknistych”, umieszcza imię i nazwisko, miejsce zamieszkania 

i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu posiadającego zezwolenie marszałka 

województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku lub konopi 

włóknistych, o którym mowa w art. 46 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, z którym 

zawarł umowę kontraktacji – w przypadku gdy podmiot ten: 

1) do dnia złożenia wniosku o wpis do rejestru maku lub rejestru konopi włóknistych 

nie zawarł umowy na dostarczanie maku lub konopi włóknistych z podmiotem 

prowadzącym działalność w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych 

wpisanym do rejestru maku lub rejestru konopi włóknistych lub 

2) nie będzie prowadził uprawy maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych na 

potrzeby własne lub nie będzie przetwarzał maku niskomorfinowego lub konopi 

włóknistych pochodzących z upraw własnych we własnym zakresie na cele lub 

potrzeby określone w art. 45 ust. 2b albo ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 6. Do postępowań prowadzonych przez marszałków województw oraz 

wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) w sprawach, o których mowa w art. 46 ust. 1 

i 4–7 oraz art. 47 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 

w brzmieniu dotychczasowym. 

Art. 7. Do uchylenia i zmiany decyzji, stwierdzenia nieważności decyzji oraz 

wznowienia postępowania w sprawach rozstrzygniętych przed dniem wejścia w życie 
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niniejszej ustawy przez marszałka województwa oraz wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta) na podstawie ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się przepisy ustawy zmienianej 

w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym. 

Art. 8. Wydane przez marszałka województwa zezwolenia, o których mowa w art. 

46 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, oraz wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta) zezwolenia, o których mowa w art. 47 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, 

zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 

31 grudnia 2022 r.  

Art. 9. Do spraw uregulowanych w ustawie zmienianej w art. 2, wszczętych i 

niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy 

dotychczasowe. 

Art. 10. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 49 ust. 7 

ustawy zmienianej w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 49 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, 

jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 11. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

 
 
 
 MARSZAŁEK SEJMU 
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