
 

PROJEKT OBYWATELSKI  

                                                             USTAWA 

z dnia ……………… 

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

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

Nr 179, poz. 1485) wprowadza się następujące zmiany: 

po art. 62a dodaje się art. 62b o następującym brzmieniu: 

„Art. 62b. 1. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3, są 

środki odurzające lub substancje psychotropowe przeznaczone na własny użytek 

medyczny sprawcy, postępowanie umarza się również przed wydaniem 

postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec 

sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu. 

2. Przy ocenie okoliczności popełnienia czynu decydują wskazania medyczne do 

zastosowania terapii środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi 

opisanymi w załącznikach do ustawy, potwierdzone odpowiednim 

zaświadczeniem wydanym przez lekarza prowadzącego pacjenta.  

3. Procedurę wydawania zaświadczeń określających rodzaj, ilość oraz 

dawkowanie środka odurzającego lub substancji psychotropowej określi w 

drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw pracy i polityki społecznej.” 

art.. 63 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 63.1. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku 

niskomorfinowego, konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych lub z wyjątkiem 

przeznaczenia na własne potrzeby medyczne, udokumentowane przez 



odpowiednie zaświadczenie wydane przez lekarza prowadzącego lub krzew 

koki, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” 

wykreśla się z tabeli IV-N, stanowiącej załącznik do ustawy, żywicę i 

ziele konopi. 

 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

UZASADNIENIE 

Żywica i ziele konopi ujęte są już w tabeli I-N, co zgodnie z art. 33.1 ustawy 

przesądza o ich zastosowaniu wyłącznie do celów medycznych, przemysłowych 

czy prowadzenia badań. Jednak dodatkowe ujęcie żywicy i ziela konopi w tabeli 

IV-N przesądza o niemożliwości medycznych zastosowań tych środków (art. 

33.2). Wydaje się, że mamy tutaj do czynienia z niezamierzoną sprzecznością w 

legislacji – konopie raz traktowane są jako środek o możliwym medycznym 

zastosowaniu (I-N), innym razem jako środek, który w celach medycznych nie 

może być stosowany (IV-N).  

Tymczasem, ziele i żywica konopi bez wątpienia mają medyczne 

zastosowania i są przedmiotem rosnącego w ostatnim czasie zainteresowania 

nauki. Coraz częściej pojawiają się głośne doniesienia o anty-nowotworowych 

właściwościach składników ziela konopi, jednocześnie badania pokazują 

niewielkie ryzyko zdrowotne związane z ich przyjmowaniem. Konopie 

stosowane są również jako leki łagodzące objawy nieuleczalnych chorób 

przewlekłych (AIDS, SM). Dlatego też, w wielu krajach UE używanie 

preparatów konopi w celach medycznych jest tolerowane i praktykowane. W 25 

stanach USA ziele konopi hodowane jest i sprzedawane na zasadach podobnych 

do farmaceutyków (tzw. medyczna marihuana). Dodatkowo, w UE do obrotu 

farmaceutycznego dopuszczone są preparaty oparte na aktywnych składnikach 



ziela konopi (dronabinol), które zalicza się do grup niskiego ryzyka uzależnienia 

i sprzedaje na receptę. W Polsce dostępny jest sativex. 

Brak możliwości medycznego stosowania konopi w Polsce stwarza w 

praktyce sytuację naruszenia praw pacjentów do skutecznego i dostępnego 

leczenia. Jak donoszą środki masowego przekazu, wielu przewlekle chorych 

pacjentów uprawia konopie na własną rękę, bądź zaopatruje się na czarnym 

rynku, narażając się tym samym na surową odpowiedzialność karną i stymulując 

niekorzystne zjawiska społeczne (podziemny obrót). Dalsze utrzymywanie przez 

ustawodawcę tej sytuacji jest w oczywisty sposób niecelowe, zwłaszcza, że 

istnieje prosty sposób (zaproponowana zmiana), aby wyjść naprzeciw 

społecznych oczekiwań dotyczących medycznego zastosowania konopi. Należy 

wreszcie na koniec zaznaczyć, że wykreślenie ziela i żywicy konopi z tabeli IV-

N w żaden sposób nie wpływa na zakres karalności posiadania tych środków. 

Nadal, o ile nie są one posiadane w ramach wprowadzonego ustawą i 

odpowiednimi rozporządzeniami systemu uprawnień, posiadanie żywicy oraz 

ziela konopi stanowić będzie czyn zabroniony pod groźbą kary (art. 62). 

 


