
 

Druk nr  3462

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 
 

 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH, KOMISJI 

SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ KOMISJI ZDROWIA 
 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy    
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy          
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (druk nr 
3442), o poselskim projekcie ustawy o obrocie        
i reklamie środków zawierających substancje 
psychotropowe i odurzające (druk nr 3444) oraz   
o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – 
Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych 
ustaw (druk nr 3445) 
  

Sejm na 75. posiedzeniu w dniu 6 października 2010 r. – na podstawie art. 39 ust. 2 

regulaminu Sejmu – skierował ww. rządowy projekt ustawy do Komisji Administracji i Spraw 

Wewnętrznych, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Zdrowia w celu 

rozpatrzenia.  

Marszałek Sejmu – zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu – po 

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierował w dniu 6 października 2010 r. ww. poselskie 

projekty ustaw do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji Sprawiedliwości          

i Praw Człowieka oraz Komisji Zdrowia do pierwszego czytania.  

Komisje po przeprowadzeniu pierwszego czytania ww. poselskich projektów ustaw oraz 

wspólnym rozpatrzeniu ww. projektów ustaw na posiedzeniach w dniach 6 i 7 października 

2010 r. 

wnoszą: 
 

W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 



 
 
 
Komisje – zgodnie z art. 43 ust. 3 regulaminu Sejmu – przedstawiają na żądanie wnioskodawców, 
następujące wnioski mniejszości:   
 

1) w art. 1 w pkt 9 w art. 52a: 

a) ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Kto wytwarza lub wprowadza do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
środek zastępczy, podlega karze pieniężnej w wysokości od 20 000 zł do 200 000 
zł.”, 

b) po ust. 1 dodać ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środka 
zastępczego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 100 000 zł do 1 000 000 zł.”, 

c) skreślić ust. 3; 

- poseł B. Piecha 
 

2) w art. 1 po pkt 10 dodać pkt 11 w brzmieniu: 

 „11) po art. 68 dodaje się art. 68a w brzmieniu: 

„Art. 68a. Kto wbrew przepisom ustawy wprowadza do obrotu lub przechowuje w celu 
wprowadzenia do obrotu środek zastępczy, podlega karze grzywny, 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 15.”; 

- poseł B. Piecha 
 

3) w art. 2 w art. 27c w ust. 3 w pkt 2 wyrazy „3 miesiące” zastąpić wyrazami „30 dni”; 

- poseł M. Balicki 
 
 
Warszawa, dnia 7 października 2010 r. 
 
 
       Przewodniczący Komisji                                             Zastępca Przewodniczącego Komisji                              
Administracji i Spraw Wewnętrznych                                 Sprawiedliwości i Praw Człowieka 
                                                                                                           Sprawozdawca 
  
 
           (-) Marek Biernacki                                                                   (-) Wojciech Wilk 
 
 

Przewodniczący Komisji 
Zdrowia 

 
 

 (-) Bolesław Piecha 
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stwie produktów;”, 

tępczych.”; 

                                                

Projekt 

 

USTAWA 

 

z dnia    2010 r. 

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

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, 
poz. 1485, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4: 

a) pkt 27 otrzymuje brzmienie: 

„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 bezpieczeń

b) pkt 34 i 35 otrzymują brzmienie: 

„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 oczyszczanie, ekstrakcję surowców i półproduktów oraz 
otrzymywanie soli tych środków lub substancji;”; 

2) w art. 9 w ust. 7 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 6 w 
brzmieniu: 

„6) gromadzenie i analiza informacji dotyczących nowo pojawiających się 
trendów w używaniu środków odurzających, substancji 
psychotropowych i środków zas

3) w art. 13 w ust. 2 w pkt 4 w lit. h średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. i 
w brzmieniu: 

„i) właściwego do spraw gospodarki;”; 

 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 

826, z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, 
poz. 753 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 143, poz. 962. 
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ie, że: 

ących.”; 

gicznych. 

pczych. 

rzebowania; 

m. 

4) w art. 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) monitorowanie i koordynowanie działań w zakresie realizacji polityki 
państwa w obszarze środków odurzających, substancji psychotropo-
wych, prekursorów i środków zastępczych;”; 

5) w art. 20 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Zabrania się reklamy i promocji środków spożywczych lub innych 
produktów przez sugerowan

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 odurzaj

6) art. 23 i 24 otrzymują brzmienie: 

„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 
epidemiolo

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, ich preparatów, prekursorów 
kategorii 1 oraz środków zastę

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 
zapot

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 zniszczenie

4. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministra-
mi właściwymi do spraw wewnętrznych, nauki, finansów pu-
blicznych oraz szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporzą-
dzenia, sposób postępowania w jednostkach naukowych, o któ-
rych mowa w ust. 2, ze środkami odurzającymi, substancjami 
psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1 oraz 
środkami zastępczymi, uwzględniając konieczność uniemożli-
wienia dostępu osób trzecich do tych środków i substancji. 
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 1. 

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.

2. Jednostki organizacyjne administracji rządowej, jednostki organi-
zacyjne 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 ba-
dań potwierdzających popełnienie przestępstwa lub naruszenie 
zakazu określonego w art. 44b. 

4. Jednostki naukowe lub inne podmioty prowadzące badania z wy-
korzystaniem środków odurzających, substancji psychotropo-
wych, ich preparatów, prekursorów kategorii 1 oraz środków za-
stępczych, celem ich identyfikacji i potwierdzenia popełnienia 
przestępstwa lub naruszenia zakazu określonego w art. 44b, mogą 
je posiadać, przechowywać oraz dokonywać zakupu w ilości nie-
zbędnej do przeprowadzenia tych badań. 

5. Jednostki i podmioty, o których mowa w ust. 2 – 4, są obowiąza-
ne: 

1) nabywać środki odurzające, substancje psychotropowe lub 
ich preparaty oraz prekursory kategorii 1 w hurtowni farma-
ceutycznej na podstawie zapotrzebowania; 

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 zabez-
pieczający 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 ministra-
mi właściwymi do spraw wewnętrznych, finansów publicznych, 
szkolnictwa wyższego i Ministrem Sprawiedliwości określi, w 
drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb oraz warunki nabywa-
nia i wchodzenia w posiadanie, przechowywania oraz używania 
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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, pre-
kursorów kategorii 1 oraz środków zastępczych, sposób ich nisz-
czenia przez jednostki lub podmioty, o których mowa w ust. 2 – 
4, uwzględniając zabezpieczenie tych substancji przed dostępem 
osób trzecich.”; 

7) tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie: 

 „Prekursory, środki odurzające, substancje psychotropowe i środki zastęp-
cze”; 

8) po art. 44a dodaje się art. 44b i art. 44c w brzmieniu: 

„Art. 44b. Zakazuje się wytwarzania i wprowadzania do obrotu na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych. 

Art. 44c. 1. W przypadku stwierdzenia wytwarzania lub wprowadzania do ob-
rotu środka zastępczego lub produktu, co do którego zachodzi 
podejrzenie, że jest on środkiem zastępczym, właściwy państwo-
wy inspektor sanitarny stosuje odpowiednio przepisy art. 27c 
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitar-
nej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.2)).

2. Główny Inspektor Sanitarny informuje opinię publiczną o wyda-
niu decyzji, o której mowa w art. 27c ust. 1 ustawy wymienionej 
w ust. 1.”; 

9) po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6a w brzmieniu: 

„Rozdział 6a 

Kara pieniężna 

Art. 52a. 1. Kto wytwarza lub wprowadza do obrotu na terytorium Rzeczypo-
spolitej 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 de-
cyzji, właściwy państwowy inspektor sanitarny. Decyzji nadaje 
się rygor natychmiastowej wykonalności. 

3. Ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, wła-
ściwy państwowy inspektor sanitarny uwzględnia w szczególno-
ści ilość wytworzonego lub wprowadzonego do obrotu środka za-
stępczego. 

4. Do kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, w zakresie nieuregu-
lowanym w ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy działu III 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 

 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 

708, Nr 143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 
176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 20, 
poz. 106, Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 105, Nr 81, poz. 529, Nr 
130, poz. 871 i Nr 182, poz. 1228. 
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z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.3)), z tym że organowi, o któ-
rym mowa w ust. 2, przysługują uprawnienia organu podatkowe-
go. 

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

10) art. 68 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 68. Kto prowadzi reklamę lub promocję wbrew zakazom określonym w 
art. 20 ust. 1 lub 3, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno-
ści albo pozbawienia wolności do roku.”.

 
Art. 2. 

W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 
r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.4)) po art. 27b dodaje się art. 27c w brzmieniu: 

„Art. 27c.  1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że produkt stwarza 
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, właściwy państwowy inspek-
tor sanitarny wstrzymuje, w drodze decyzji, jego wytwarzanie lub 
wprowadzanie do obrotu lub nakazuje wycofanie produktu z ob-
rotu 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 odręb-
nych, z wyłączeniem przepisów o ogólnym bezpieczeństwie pro-
duktów. 

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

1) zatrzymuje produkt; 

2) nakazuje zaprzestania prowadzenia działalności w pomiesz-
czeniach lub obiektach służących wytwarzaniu lub wprowa-
dzaniu 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. 

 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 

727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 
1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, 
poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i 
Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, 
poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, 
poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355,  Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131 i 
Nr 182, poz. 1228. 

4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 
708, Nr 143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 
176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 20, 
poz. 106, Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 105, Nr 81, poz. 529, Nr 
130, poz. 871 i Nr 182, poz. 1228. 
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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 zaka-
zuje, w drodze decyzji, wytwarzania produktu lub wprowadzania 
produktu do obrotu, a także nakazuje wycofanie produktu z obro-
tu oraz jego zniszczenie na koszt strony postępowania. 

7. Egzekucja należności pieniężnych, o których mowa w ust. 4, na-
stępuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w ad-
ministracji.”. 

 

Art. 3. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 23 ust. 4 i art. 24 
ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie prze-
pisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 23 ust. 4 i art. 24 ust. 6 ustawy, o 
której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż 
przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 

 

Art. 4.  

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

 


