
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 8 października 2010 r.

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(druk nr 984)

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII (Dz. U. Nr

179, poz. 1485, z późn. zm.)

Art. 4.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) grzyby halucynogenne - grzyby zawierające substancje psychotropowe;
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 - jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8
października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr
273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484);

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 lub substancji psychotropowych;

7) leczenie substytucyjne - stosowanie, w ramach programu leczenia uzależnienia,
produktów leczniczych lub środków odurzających o działaniu agonistycznym na
receptor opioidowy;

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

9) mak niskomorfinowy - roślinę z gatunku mak lekarski należącą do odmiany, w której
zawartość morfiny w torebce (makówce) bez nasion, wraz z przylegającą do niej
łodygą o długości do 7 cm, wynosi poniżej 0,06 % w przeliczeniu na zasadę morfiny
i na suchą masę wymienionych części rośliny;

10) mleczko makowe - sok mleczny torebki (makówki) maku;
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11) narkomania - stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne środków
odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w wyniku
czego może powstać lub powstało uzależnienie od nich;

12) ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych - działania ukierunkowane na
zmniejszenie problemów zdrowotnych i społecznych wynikających z używania w
celach innych niż medyczne środków odurzających lub substancji psychotropowych
albo środków zastępczych;

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 lub
środków zastępczych;

15) osoba uzależniona - osobę, która w wyniku używania środków odurzających,
substancji psychotropowych lub środków zastępczych albo używania ich w celach
medycznych znajduje się w stanie uzależnienia od tych środków lub substancji;

16) prekursor - prekursor narkotykowy będący substancją sklasyfikowaną, o której
mowa w art. 2 pkt a rozporządzenia 273/2004, którego kategorię określa załącznik nr
1 do tego rozporządzenia;

17) preparat - produkt leczniczy zawierający co najmniej jeden środek odurzający lub
substancję psychotropową albo ich prekursory;

18) producent - przedsiębiorcę wytwarzającego, przetwarzającego lub przerabiającego
środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory;

19) przetwarzanie - czynności prowadzące do przemiany środków odurzających,
substancji psychotropowych lub prekursorów na inne środki odurzające, substancje
psychotropowe lub prekursory albo na substancje niebędące środkami odurzającymi,
substancjami psychotropowymi lub prekursorami;

20) przerób - otrzymywanie mieszanin środków odurzających, substancji
psychotropowych lub prekursorów oraz nadawanie tym środkom lub substancjom
postaci stosowanej w lecznictwie;

21) przywóz - każde wprowadzenie na obszar celny Wspólnoty Europejskiej środków
odurzających lub substancji psychotropowych;

22) rehabilitacja - proces, w którym osoba z zaburzeniami psychicznymi
spowodowanymi przez przyjmowanie środków odurzających lub substancji
psychotropowych osiąga optymalny stan zdrowia, 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. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.);

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

25) substancja psychotropowa - każdą substancję pochodzenia naturalnego lub
syntetycznego, działającą na ośrodkowy układ nerwowy, określoną w wykazie
substancji psychotropowych stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy;
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26) środek odurzający - każdą substancję pochodzenia naturalnego lub syntetycznego
działającą na ośrodkowy układ nerwowy, określoną w wykazie środków
odurzających stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy;

[27) środek zastępczy - substancję w każdym stanie fizycznym, która jest trucizną lub
środkiem szkodliwym, używaną zamiast lub w takich samych celach innych niż
medyczne jak środek odurzający lub substancja psychotropowa;]

<27) środek zastępczy – substancję pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w
każdym stanie fizycznym lub produkt, roślinę, grzyba lub ich część, zawierające
taką substancję, używane zamiast środka odurzającego lub substancji
psychotropowej lub w takich samych celach jak środek odurzający lub
substancja psychotropowa, 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 lub substancji psychotropowych - zespół
zjawisk psychicznych lub somatycznych wynikających z działania środków
odurzających lub substancji psychotropowych 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 lub środka zastępczego -
wprowadzanie do organizmu człowieka środka odurzającego, substancji
psychotropowej lub środka zastępczego, niezależnie od drogi podania;

32) wewnątrzwspólnotowa dostawa - przemieszczenie środków odurzających lub
substancji psychotropowych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium
państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

33) wewnątrzwspólnotowe nabycie - przemieszczenie środków odurzających lub
substancji psychotropowych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

[34) wprowadzanie do obrotu - udostępnienie osobom trzecim odpłatnie lub nieodpłatnie
środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich prekursorów;

35) wytwarzanie - czynności, za pomocą których mogą być otrzymywane środki
odurzające lub substancje psychotropowe albo ich prekursory, ich oczyszczanie,
ekstrakcję surowców i półproduktów oraz otrzymywanie soli tych środków lub
substancji;]

<34) wprowadzanie do obrotu – udostępnienie osobom trzecim, odpłatnie lub
nieodpłatnie, środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów
lub środków zastępczych;

35) wytwarzanie – czynności, za pomocą których mogą być otrzymywane środki
odurzające, substancje psychotropowe, prekursory albo środki zastępcze, ich
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oczyszczanie, ekstrakcję surowców i półproduktów oraz otrzymywanie soli tych
środków lub substancji;>

36) wywóz - każde wyprowadzenie poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej środków
odurzających lub substancji psychotropowych;

37) ziele konopi - kwiatowe lub owocujące wierzchołki konopi, z których nie usunięto
żywicy, a w przypadku roślin w stadium przed zawiązaniem wiechy - liście i łodygi
konopi;

38) żywica konopi - żywicę i inne produkty konopi zawierające delta-9-
tetrahydrokannabinol lub inne aktywne biologicznie kannabinole.

Art. 9.
1. Organ wykonawczy samorządu województwa opracowuje projekt Wojewódzkiego

Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zwanego dalej "Wojewódzkim Programem",
uwzględniając kierunki i rodzaje działań określone w Krajowym Programie oraz zadania
w zakresie określonym w art. 2 ust. 1 pkt 1-3. Wojewódzki Program stanowi część
strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej.

2. Wojewódzki Program uchwala sejmik województwa.
3. Organ wykonawczy samorządu województwa:

1) odpowiada za przygotowanie projektu Wojewódzkiego Programu i jego realizację
oraz koordynację;

2) udziela pomocy merytorycznej podmiotom realizującym zadania objęte
Wojewódzkim Programem;

3) współdziała z innymi organami administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania
narkomanii.

4. Wojewódzki Program jest realizowany przez jednostkę wskazaną w tym programie.
5. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 3 pkt 1, organ wykonawczy samorządu

województwa może powołać pełnomocnika.
6. Organ wykonawczy samorządu województwa powołuje i odwołuje eksperta

wojewódzkiego do spraw informacji o narkotykach i narkomanii.
7. Do zadań eksperta wojewódzkiego do spraw informacji o narkotykach i narkomanii,

realizowanych na terenie województwa ze środków określonych w budżecie samorządu
województwa, należy:

1) zbieranie, gromadzenie, wymiana informacji i dokumentacji w zakresie
przeciwdziałania narkomanii, objętych badaniami statystycznymi statystyki
publicznej, oraz opracowywanie i przetwarzanie zebranych danych;

2) prowadzenie i inicjowanie badań dotyczących problemów narkotyków i narkomanii
oraz opracowywanie i udostępnianie ich wyników;

3) gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie baz danych dotyczących narkotyków
i narkomanii;

4) formułowanie wniosków sprzyjających kształtowaniu adekwatnej do sytuacji
strategii reagowania na problem narkomanii;

5) gromadzenie i udostępnianie publikacji na temat narkotyków i narkomanii[.]<;>
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<6) gromadzenie i analiza informacji dotyczących nowo pojawiających się trendów
w używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych i środków
zastępczych.>

Art. 13.
1. Członków Rady powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.
2. W skład Rady wchodzą:

1) przewodniczący - sekretarz lub podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra
właściwego do spraw zdrowia;

2) zastępca przewodniczącego - sekretarz lub podsekretarz stanu w urzędzie
obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

3) sekretarz - Dyrektor Biura;
4) członkowie - sekretarze lub podsekretarze stanu w urzędach obsługujących

ministrów:
a) Sprawiedliwości,
b) właściwego do spraw oświaty i wychowania,
c) Obrony Narodowej,
d) właściwego do spraw rolnictwa,
e) właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,
f) właściwego do spraw finansów publicznych - Szef Służby Celnej,
g) właściwego do spraw zagranicznych,
h) właściwego do spraw nauki[;]<,>
<i) właściwego do spraw gospodarki;>

5) członek - przedstawiciel strony samorządowej w Komisji Wspólnej Rządu i
Samorządu Terytorialnego, przez nią wskazany.

3. Posiedzenia Rady zwoływane są co najmniej 2 razy w roku.

Art. 15.
Do zadań Rady należy w szczególności:

[1) monitorowanie i koordynowanie działań w zakresie realizacji polityki państwa w
obszarze środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów;]

<1) monitorowanie i koordynowanie działań w zakresie realizacji polityki państwa
w obszarze środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów i
środków zastępczych;>

2) występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawach dotyczących
tworzenia, zmian i uzupełnień do krajowych strategii i planów przeciwdziałania
problemom wywoływanym przez obrót i używanie środków odurzających, substancji
psychotropowych i prekursorów;

3) monitorowanie informacji o realizacji krajowych strategii i planów działania;
4) monitorowanie realizacji Krajowego Programu;
5) zalecanie rozwiązań organizacyjnych w zakresie dotyczącym przeciwdziałania

narkomanii;
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6) współdziałanie z podmiotami, o których mowa w art. 5, w zakresie problematyki
dotyczącej działalności Rady.

Art. 20.
1. Zabrania się reklamy i promocji substancji psychotropowych lub środków odurzających.
2. Produkty lecznicze zawierające substancje psychotropowe lub środki odurzające mogą

być reklamowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo
farmaceutyczne.

<3. Zabrania się reklamy i promocji środków spożywczych lub innych produktów
przez sugerowanie, że:

1) posiadają one działanie takie jak substancje psychotropowe lub środki
odurzające lub

2) ich użycie, nawet niezgodne z przeznaczeniem, może powodować skutki takie
jak skutki działania substancji psychotropowych lub środków odurzających.>

[Art. 23.
1. Ministrowie właściwi do spraw zdrowia, szkolnictwa wyższego, finansów publicznych,

spraw wewnętrznych, administracji publicznej, transportu, pracy, nauki i Minister
Sprawiedliwości stwarzają warunki do prowadzenia badań naukowych nad problematyką
narkomanii oraz badań statystycznych i epidemiologicznych.

2. Jednostki naukowe realizujące zadania w zakresie prowadzenia badań naukowych nad
problematyką narkomanii, jeżeli jest to niezbędne dla prowadzenia takich badań, mogą
posiadać, przechowywać oraz dokonywać zakupu środków odurzających, substancji
psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów kategorii 1.

3. Jednostki naukowe, o których mowa w ust. 2, są obowiązane:
1) dokonywać zakupu środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich

preparatów oraz prekursorów kategorii 1 w hurtowni farmaceutycznej na podstawie
zapotrzebowania;

2) prowadzić ewidencję posiadanych środków odurzających, substancji
psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów kategorii 1;

3) przechowywać posiadane środki odurzające, substancje psychotropowe lub ich
preparaty oraz prekursory kategorii 1 w sposób zabezpieczający przed kradzieżą lub
zniszczeniem.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw
wewnętrznych, nauki, finansów publicznych oraz szkolnictwa wyższego określi, w drodze
rozporządzenia, sposób postępowania w jednostkach naukowych, o których mowa w ust.
2, ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub ich preparatami oraz
prekursorami kategorii 1, uwzględniając konieczność uniemożliwienia dostępu osób
trzecich do tych środków i substancji.

Art. 24.
1. Ministrowie właściwi do spraw zdrowia, oświaty i wychowania, spraw wewnętrznych,

administracji publicznej, finansów publicznych, transportu, pracy oraz Minister Obrony
Narodowej i Minister Sprawiedliwości zapewniają przygotowanie niezbędnej liczby osób
do realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1.
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2. Jednostki organizacyjne administracji rządowej, jednostki organizacyjne Służby
Więziennej, Żandarmerii Wojskowej oraz szkół wyższych prowadzące szkolenie osób, o
których mowa w ust. 1, mogą posiadać, przechowywać oraz nabywać środki odurzające,
substancje psychotropowe i ich preparaty oraz prekursory kategorii 1 w ilości niezbędnej
do prowadzenia tego szkolenia.

3. Jednostki organizacyjne administracji rządowej oraz Żandarmerii Wojskowej wykonujące
czynności operacyjno-rozpoznawcze mogą wchodzić w posiadanie środków
odurzających, substancji psychotropowych i ich preparatów oraz prekursorów kategorii
1 w ilości niezbędnej do przeprowadzenia badań potwierdzających popełnienie
przestępstwa.

4. Jednostki naukowe lub inne podmioty prowadzące badania z wykorzystaniem środków
odurzających, substancji psychotropowych i ich preparatów oraz prekursorów kategorii
1 celem ich identyfikacji i potwierdzenia popełnienia przestępstwa mogą je posiadać,
przechowywać oraz dokonywać zakupu w ilości niezbędnej do przeprowadzenia tych
badań.

5. Jednostki i podmioty, o których mowa w ust. 2-4, są obowiązane:
1) nabywać środki odurzające, substancje psychotropowe lub ich preparaty oraz

prekursory kategorii 1 w hurtowni farmaceutycznej na podstawie zapotrzebowania;
2) prowadzić ewidencję posiadanych środków odurzających, substancji

psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów kategorii 1;
3) przechowywać i używać do celów szkoleniowych posiadane środki odurzające,

substancje psychotropowe lub ich preparaty oraz prekursory kategorii 1 w sposób
zabezpieczający przed kradzieżą lub zniszczeniem;

4) niszczyć środki odurzające, substancje psychotropowe lub ich preparaty oraz
prekursory kategorii 1 w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieupoważnionych do
tych środków i substancji.

6. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw
wewnętrznych, finansów publicznych, szkolnictwa wyższego i Ministrem Sprawiedliwości
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb oraz warunki nabywania i
wchodzenia w posiadanie, przechowywania oraz używania do celów szkoleniowych
środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz
prekursorów kategorii 1 przez jednostki lub podmioty, o których mowa w ust. 2-4, a także
warunki przechowywania środków odurzających, substancji psychotropowych, ich
preparatów i prekursorów kategorii 1 oraz sposób ich niszczenia przez jednostki lub
podmioty, o których mowa w ust. 2-4, uwzględniając zabezpieczenie tych substancji przed
dostępem osób trzecich.]

<Art. 23.
1. Ministrowie właściwi do spraw zdrowia, szkolnictwa wyższego, finansów

publicznych, spraw wewnętrznych, administracji publicznej, transportu, pracy,
nauki i Minister Sprawiedliwości stwarzają warunki do prowadzenia badań
naukowych nad problematyką narkomanii oraz badań statystycznych i
epidemiologicznych.

2. Jednostki naukowe realizujące zadania w zakresie prowadzenia badań naukowych
nad problematyką narkomanii, jeżeli jest to niezbędne dla prowadzenia takich
badań, mogą posiadać, przechowywać oraz dokonywać zakupu środków
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odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii
1 oraz środków zastępczych.

3. Jednostki naukowe, o których mowa w ust. 2, są obowiązane:
1) dokonywać zakupu środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich

preparatów oraz prekursorów kategorii 1 w hurtowni farmaceutycznej na
podstawie zapotrzebowania;

2) prowadzić ewidencję posiadanych środków odurzających, substancji
psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii 1 oraz środków
zastępczych;

3) przechowywać posiadane środki odurzające, substancje psychotropowe, ich
preparaty, prekursory kategorii 1 oraz środki zastępcze w sposób
zabezpieczający przed kradzieżą lub zniszczeniem.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrami właściwymi do
spraw wewnętrznych, nauki, finansów publicznych oraz szkolnictwa wyższego
określi, w drodze rozporządzenia, sposób postępowania w jednostkach naukowych,
o których mowa w ust. 2, ze środkami odurzającymi, substancjami
psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1 oraz środkami
zastępczymi, uwzględniając konieczność uniemożliwienia dostępu osób trzecich do
tych środków i substancji.

Art. 24.
1. Ministrowie właściwi do spraw zdrowia, oświaty i wychowania, spraw

wewnętrznych, administracji publicznej, finansów publicznych, transportu, pracy
oraz Minister Obrony Narodowej i Minister Sprawiedliwości zapewniają
przygotowanie niezbędnej liczby osób do realizacji zadań, o których mowa w art. 2
ust. 1.

2. Jednostki organizacyjne administracji rządowej, jednostki organizacyjne Służby
Więziennej, Żandarmerii Wojskowej oraz szkół wyższych prowadzące szkolenie
osób, o których mowa w ust. 1, mogą posiadać, przechowywać oraz nabywać środki
odurzające, substancje psychotropowe, ich preparaty, prekursory kategorii 1 oraz
środki zastępcze w ilości niezbędnej do prowadzenia tego szkolenia.

3. Jednostki organizacyjne administracji rządowej oraz Żandarmerii Wojskowej
wykonujące czynności operacyjno-rozpoznawcze mogą wchodzić w posiadanie
środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów
kategorii 1 oraz środków zastępczych w ilości niezbędnej do przeprowadzenia
badań potwierdzających popełnienie przestępstwa lub naruszenie zakazu
określonego w art. 44b.

4. Jednostki naukowe lub inne podmioty prowadzące badania z wykorzystaniem
środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów
kategorii 1 oraz środków zastępczych, celem ich identyfikacji i potwierdzenia
popełnienia przestępstwa lub naruszenia zakazu określonego w art. 44b, mogą je
posiadać, przechowywać oraz dokonywać zakupu w ilości niezbędnej do
przeprowadzenia tych badań.

5. Jednostki i podmioty, o których mowa w ust. 2 – 4, są obowiązane:
1) nabywać środki odurzające, substancje psychotropowe lub ich preparaty oraz

prekursory kategorii 1 w hurtowni farmaceutycznej na podstawie
zapotrzebowania;
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2) prowadzić ewidencję posiadanych środków odurzających, substancji
psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii 1 oraz środków
zastępczych;

3) przechowywać i używać do celów szkoleniowych posiadane środki odurzające,
substancje psychotropowe, ich preparaty, prekursory kategorii 1 oraz środki
zastępcze w sposób zabezpieczający przed kradzieżą lub zniszczeniem;

4) niszczyć środki odurzające, substancje psychotropowe, ich preparaty,
prekursory kategorii 1 oraz środki zastępcze w sposób uniemożliwiający dostęp
osób nieupoważnionych do tych środków i substancji.

6. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrami właściwymi do
spraw wewnętrznych, finansów publicznych, szkolnictwa wyższego i Ministrem
Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb oraz warunki
nabywania i wchodzenia w posiadanie, przechowywania oraz używania do celów
szkoleniowych środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów,
prekursorów kategorii 1 oraz środków zastępczych przez jednostki lub podmioty, o
których mowa w ust. 2 – 4, a także warunki przechowywania środków
odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii
1 oraz środków zastępczych, sposób ich niszczenia przez jednostki lub podmioty, o
których mowa w ust. 2 – 4, uwzględniając zabezpieczenie tych substancji przed
dostępem osób trzecich.>

Rozdział 5
[Prekursory, środki odurzające i substancje psychotropowe]

<Prekursory, środki odurzające, substancje psychotropowe i środki zastępcze>

Art. 44a.
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 35, 36 i 40,
stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).

<Art. 44b.
Zakazuje się wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej środków zastępczych.

Art. 44c.
1. W przypadku stwierdzenia wytwarzania lub wprowadzania do obrotu środka

zastępczego lub produktu, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest on środkiem
zastępczym, właściwy państwowy inspektor sanitarny stosuje odpowiednio przepisy
art. 27c ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.).

2. Główny Inspektor Sanitarny informuje opinię publiczną o wydaniu decyzji, o której
mowa w art. 27c ust. 1 ustawy wymienionej w ust. 1.>
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<Rozdział 6a
Kara pieniężna

Art. 52a.
1. Kto 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, właściwy

państwowy inspektor sanitarny. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej
wykonalności.

3. Ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, właściwy państwowy
inspektor sanitarny uwzględnia w szczególności ilość wytworzonego lub
wprowadzonego do obrotu środka zastępczego.

4. Do kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, w zakresie nieuregulowanym w ustawie,
stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), z tym że
organowi, o którym mowa w ust. 2, przysługują uprawnienia organu podatkowego.

5. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa.>

[Art. 68.
Kto, wbrew przepisom art. 20 ust. 1, prowadzi reklamę lub promuje substancję
psychotropową lub środek odurzający, w celach innych niż medyczne,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.]
<Art. 68.

Kto prowadzi reklamę lub promocję wbrew zakazom określonym w art. 20 ust. 1 lub 3,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.>

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ (Dz. U.

z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.)

Art. 27b.
1. W przypadku stwierdzenia, że do obrotu zostały wprowadzone substancje chemiczne,

preparaty chemiczne lub wyroby wbrew zakazowi lub ograniczeniu określonemu w
przepisach wydanych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o
substancjach i preparatach chemicznych lub przepisach załącznika XVII do
rozporządzenia nr 1907/2006, albo wbrew warunkom określonym w tych przepisach,
właściwy państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, wstrzymanie
produkcji lub wprowadzania do obrotu tej substancji, preparatu lub wyrobu, albo, o ile to
konieczne, wycofanie tej substancji, preparatu lub wyrobu z rynku i niezwłocznie
powiadamia Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych.

2. W przypadku stwierdzenia, że jest produkowana lub została wprowadzona do obrotu
substancja chemiczna w jej postaci własnej, jako składnik preparatu lub w wyrobie bez
jej zarejestrowania, jeżeli jest to wymagane, zgodnie z odpowiednimi przepisami tytułu II
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rozporządzenia nr 1907/2006 oraz wbrew terminom określonym w art. 21 tego
rozporządzenia właściwy państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji,
wstrzymanie produkcji lub wprowadzania do obrotu tej substancji, preparatu lub wyrobu,
albo, o ile to konieczne, wycofanie tej substancji, preparatu lub wyrobu z rynku i
niezwłocznie powiadamia Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych.

3. Przepisy ust. 2 stosuje się także w przypadku nieprzedłożenia Europejskiej Agencji
Chemikaliów informacji na temat zmian rocznej lub całkowitej ilości produkcji lub
importu, skutkujących zmianą zakresu wielkości obrotu, o których mowa w art. 22 ust. 1
lit. c oraz w art. 12 ust. 2 rozporządzenia nr 1907/2006.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, warunki, tryb i
sposób wycofania substancji chemicznej, preparatu chemicznego lub wyrobu, o których
mowa w ust. 1-3, z obrotu oraz warunki i sposób ich przechowywania, mając na
względzie zapewnienie właściwego poziomu ochrony zdrowia i środowiska.

<Art. 27c.
1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że produkt stwarza zagrożenie życia lub

zdrowia ludzi, właściwy państwowy inspektor sanitarny wstrzymuje, w drodze
decyzji, jego wytwarzanie lub wprowadzanie do obrotu lub nakazuje wycofanie
produktu z obrotu na czas niezbędny do przeprowadzenia oceny i badań jego
bezpieczeństwa, nie dłuższy jednak niż 18 miesięcy.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do produktów, których wytwarzanie i wprowadzanie
do obrotu jest regulowane w przepisach odrębnych, z wyłączeniem przepisów o
ogólnym bezpieczeństwie produktów.

3. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, właściwy państwowy
inspektor sanitarny:

1) zatrzymuje produkt;
2) nakazuje zaprzestania prowadzenia działalności w pomieszczeniach lub

obiektach służących wytwarzaniu lub wprowadzaniu produktu do obrotu na
czas niezbędny do usunięcia zagrożenia, nie dłuższy niż 3 miesiące.

4. Koszty niezbędne do przeprowadzenia oceny i badań, o których mowa w ust. 1,
ponosi strona postępowania.

5. W przypadku stwierdzenia, że produkt nie stwarza zagrożenia zdrowia lub życia
ludzi, koszty poniesione na podstawie ust. 4 są zwracane stronie postępowania.

6. W przypadku stwierdzenia, że produkt stwarza zagrożenie życia lub zdrowia ludzi,
właściwy państwowy inspektor sanitarny zakazuje, w drodze decyzji, wytwarzania
produktu lub wprowadzania produktu do obrotu, a także nakazuje wycofanie
produktu z obrotu oraz jego zniszczenie na koszt strony postępowania.

7. Egzekucja należności pieniężnych, o których mowa w ust. 4, następuje w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.>


