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SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

IV kadencja 

 

 
 

S P R A W O Z D A N I E 
KOMISJI  ZDROWIA 

 

o rządowym projekcie ustawy o 
przeciwdziałaniu narkomanii (druk nr 4024). 
 

 

Marszałek Sejmu,  zgodnie z  art. 37 ust. 1,  art. 40 ust. 1 i art. 95b regulaminu 
Sejmu, skierował w dniu 18 maja 2005 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Zdrowia do 
pierwszego czytania.  

Komisja  Zdrowia po przeprowadzeniu pierwszego czytania  oraz rozpatrzeniu tego 
projektu  ustawy  na  posiedzeniu w dniu  30 czerwca  2005 r.  

 
 

wnosi:  
 

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

Komisja – zgodnie z art. 43 ust. 3 regulaminu Sejmu – przedstawia na żądanie 
wnioskodawców następujący wniosek mniejszości: 
 

- w art. 62 ust. 3 nadać brzmienie: 
„3. W przypadku gdy sprawca występku określonego w ust. 1 posiada na własny użytek 

środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, sąd może 
odstąpić od wymierzenia kary, zobowiązując jednocześnie sprawcę do uczestnictwa 
w programie, o którym mowa w art. 72 ust. 2.”; 

 - poseł K. Herman wraz z grupą czterech posłów 

- 

Uwaga: w przypadku przyjęcia wniosku mniejszości należy po art. 62 dodać nowy 
art. … w brzmieniu: 



 2

„Art. …. 1. Orzekając o obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 3, sąd 
może ustanowić na czas trwania tego obowiązku nadzór 
kuratora. 

2. Osoba, wobec której orzeczono obowiązek, o którym mowa w 
art. 62 ust. 3, jest kierowana przez marszałka województwa 
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, 
do placówki lub zakładu opieki zdrowotnej, o których mowa 
w art. 72 ust. 2. 

3. Na osobę uchylającą się od obowiązku, o którym mowa w 
art. 62 ust. 3, sąd może nałożyć grzywnę.”. 

 
 
 
 
 
Warszawa, dnia 30 czerwca 2005 r. 

 
 
 

   Sprawozdawca                                                                      Z-ca Przewodniczącej  Komisji                      
/-/Stanisław Piosik                                                                              /-/Władysław Szkop 
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adzić do narkomanii; 

                                                

P r o j e k t 
 
 
 

 

USTAWA 

z dnia  2005 r. 

 

o przeciwdziałaniu narkomanii1) 

 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

Art. 1. 

Ustawa określa: 

1) zasady i tryb postępowania w zakresie przeciwdziałania narkomanii; 

2) zadania i uprawnienia organów administracji rządowej i jednostek 
samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów, w zakresie 
przeciwdziałania naruszeniom prawa dotyczącego obrotu, wytwarzania, 
przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których używanie może 
prow

3) organy właściwe do wykonania: 

a) rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 273/2004 z 
dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych (Dz. 
Urz. WE L 047 z 18.02.2004;), zwanego dalej „rozporządzeniem 
273/2004”, 

b) rozporządzenia (WE) Rady nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. 
określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków 
pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi (Dz. Urz. WE L 22 z 
26.01.2005, str. 1; w Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne z 2005 r. 
t. 48, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 111/2005”; 

4) kary za nieprzestrzeganie przepisów ustawy i rozporządzeń wymienionych 
w pkt 3. 

 

nych. 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej, ustawę z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej, ustawę z dnia 11 
stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych, ustawę z dnia 6 września 2001 r. – 
Prawo farmaceutyczne, ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz 
ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicz
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m. ); 

. ). 

                                                

 

Art. 2. 

1. Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie 
polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a w 
szczególności: 

1)  działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą; 

2)  leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych; 

3)  ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych; 

4) nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii; 

5) zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i 
posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii; 

6) nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie 
może prowadzić do narkomanii. 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, są finansowane ze środków własnych 
podmiotów wykonujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, 
środków przeznaczonych na realizację programów zdrowotnych finansowanych 
z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw 
zdrowia oraz środków Narodowego Funduszu Zdrowia. 

3. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 4-6, są finansowane z budżetu państwa 
z części pozostających w dyspozycji właściwych ministrów. 

 

Art. 3. 

Przepisy ustawy stosuje się do: 

1) produktów leczniczych, które są środkami odurzającymi, substancjami 
psychotropowymi lub prekursorami, w zakresie nieuregulowanym w 
ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 53, poz. 533, z późn. z 2)

2) substancji i preparatów chemicznych, które są prekursorami, w zakresie 
nieuregulowanym w ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i 
preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm 3)

 

Art. 4. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) grzyby halucynogenne – grzyby zawierające substancje psychotropowe; 

 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 

625, Nr 91, poz. 877, Nr 92, poz. 882, Nr 93, poz. 896, Nr 173, poz. 1808, Nr 210, poz. 2135 i Nr 
273, poz. 2703. 

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 
1350 i Nr 125, poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187, z 2003 r. Nr 189, poz. 
1852 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263. 
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10) akowe – sok mleczny torebki (makówki) maku; 

ch niż medyczne 

12) ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych – działania ukierunkowane 

13) 

ół zjawisk psychicz-

15) ków odurzają-
u

2) importer – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę nieposiadającą oso-
bowości 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); 

4) konopie – rośliny z rodzaju konopie (Cannabis L.); 

5) konopie włókniste – rośliny z gatunku konopie siewne (Cannabis sativa L.), 
w których zawartość delta-9-tetrahydrokannabinolu w kwiatowych lub 
owocujących wierzchołkach roślin, z których nie usunięto żywicy, wynosi 
poniżej 0,20% w przeliczeniu na suchą masę; 

6) leczenie – leczenie zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowo-
dowanych używaniem środków odurzających lub substancji psychotropo-
wych; 

7) leczenie substytucyjne – stosowanie, w ramach programu leczenia uzależ-
nienia, produktów leczniczych lub środków odurzających o działaniu anta-
gonistycznym na receptor opioidowy; 

8) mak – roślinę z gatunku mak lekarski (Papaver somniferum L.), zwaną rów-
nież 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 przy-
legającą do niej łodygą o długości do 7 cm, wynosi poniżej 0,06% w przeli-
czeniu na zasadę morfiny i na suchą masę wymienionych części rośliny; 

mleczko m

11) narkomania – stałe lub okresowe używanie w celach inny
środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków za-
stępczych, w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie od 
nich; 

na zmniejszenie problemów zdrowotnych i społecznych wynikających z 
używania w celach innych niż medyczne środków odurzających lub sub-
stancji psychotropowych albo środków zastępczych; 

opium – stężały sok mleczny torebki (makówki) maku; 

14) osoba zagrożona uzależnieniem – osobę, u której zesp
nych i oddziaływań środowiskowych stwarza duże prawdopodobieństwo 
powstania uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotro-
powych, albo osobę sporadycznie używającą środki odurzające, substancje 
psychotropowe lub środki zastępcze; 

osoba uzależniona – osobę, która, w wyniku używania środ
cych, substancji psychotropowych lub środków zastępczych albo żywania 
ich w celach medycznych, znajduje się w stanie uzależnienia od tych środ-
ków lub substancji; 
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19) przetwarzanie – czynności prowadzące do przemiany środków odurzają-

20) 
lub prekursorów oraz nadawanie tym środkom lub substan-

21) 
owych; 

ych lub substancji 

23) 
eniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 oraz 

24) 

 na ośrodkowy układ nerwowy, określoną w wy-

26) 

odurzających stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy; 

a; 

29) środków odurzających lub substancji psychotropowych – 

ę zmianą zachowania lub innymi reakcjami psychofi-

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 odurzają-
cy lub substancję psychotropową albo ich prekursory; 

18) producent – przedsiębiorcę wytwarzającego, przetwarzającego lub przera-
biającego środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory; 

cych, substancji psychotropowych lub prekursorów na inne środki odurzają-
ce, substancje psychotropowe lub prekursory albo na substancje niebędące 
środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami; 

przerób – otrzymywanie mieszanin środków odurzających, substancji psy-
chotropowych 
cjom postaci stosowanej w lecznictwie; 

przywóz – każde wprowadzenie na obszar celny Wspólnoty Europejskiej 
środków odurzających lub substancji psychotrop

22) rehabilitacja – proces, w którym osoba z zaburzeniami psychicznymi spo-
wodowanymi przez przyjmowanie środków odurzając
psychotropowych osiąga optymalny stan zdrowia, funkcjonowania psy-
chicznego i społecznego; 

reintegracja – efekt działań określonych w art. 14-18 ustawy z dnia 
13 czerwca 2003 r. o zatrudni
z 2004 r. Nr 69, poz. 624 i Nr 99, poz. 1001); 

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

25) substancja psychotropowa – każdą substancję pochodzenia naturalnego lub 
syntetycznego, działającą
kazie substancji psychotropowych stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy; 

środek odurzający – każdą substancję pochodzenia naturalnego lub synte-
tycznego działającą na ośrodkowy układ nerwowy, określoną w wykazie 
środków 

27) środek zastępczy – substancję w każdym stanie fizycznym, która jest truci-
zną lub środkiem szkodliwym, używaną zamiast lub w takich samych celach 
innych niż medyczne jak środek odurzający lub substancja psychotropow

28) uprawa maku lub konopi – każdą uprawę maku lub konopi bez względu na 
powierzchnię; 

uzależnienie od 
zespół zjawisk psychicznych lub somatycznych wynikających z działania 
środków odurzających lub substancji psychotropowych na organizm ludzki, 
charakteryzujący si
zycznymi i koniecznością używania stale lub okresowo tych środków lub 
substancji w celu doznania ich wpływu na psychikę lub dla uniknięcia na-
stępstw wywołanych ich brakiem; 
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30) 

dka zastępczego, niezależnie od drogi 

31) 

 państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

cję surowców i półproduktów oraz otrzymywanie soli tych 

35) 

36) ziele konopi – kwiatowe lub owocujące wierzchołki konopi, z których nie 

 

Podmioty realizujące zadania w za eciwdziałania narkomanii 

1. Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizują organy administracji 
rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie określonym w usta-
wie. 

szkola, szkoły i inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 

źn. zm. ); 

3) 

                                                

używanie środka odurzającego, substancji psychotropowej lub środka za-
stępczego – wprowadzanie do organizmu człowieka środka odurzającego, 
substancji psychotropowej lub śro
podania; 

wewnątrzwspólnotowa dostawa – przemieszczenie środków odurzających 
lub substancji psychotropowych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 
terytorium

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

33) wprowadzanie do obrotu – udostępnienie osobom trzecim odpłatnie lub nie-
odpłatnie środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich pre-
kursorów; 

34) wytwarzanie – czynności, za pomocą których mogą być otrzymywane środki 
odurzające lub substancje psychotropowe albo ich prekursory, ich oczysz-
czanie, ekstrak
środków lub substancji; 

wywóz – każde wyprowadzenie poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej 
środków odurzających lub substancji psychotropowych; 

usunięto żywicy, a w przypadku roślin w stadium przed zawiązaniem 
wiechy – liście i łodygi konopi; 

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

Rozdział 2 

kresie prz

 

Art. 5. 

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii są realizowane, w zakresie 
określonym w ustawie, także przez:  

1) przed
3-5 i 7-9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pó 4)

2) szkoły wyższe;  

zakłady opieki zdrowotnej i inne podmioty działające w ochronie zdrowia;  

 
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, 

poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141. 
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 Polskiego, Policji i Straży Granicznej;  

kłady poprawcze 
a nieletnich; 

3. W re wa w art. 2, mogą uczestniczyć organizacje po-
z ch działalność statutowa obejmuje zadania na-
l h w zakresie ochrony i promocji zdrowia, po-

1. Działalność w zakresie przeciwdziałania narkomanii prowadzi Krajowe Biuro do 
Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, zwane dalej „Biurem”. 

owywanie projektu Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkoma-
anie i monitorowanie jego wykonania, przy współpracy 

i właściwymi do podejmowania działań wynikających 

2) 

 których mowa w art. 11 ust. 2, w terminie 

3) 

ie ich realizacji na podstawie pełnomoc-

4) 

7) dokonywanie okresowych ocen programów profilaktycznych, leczniczych, 
rehabilitacyjnych i readaptacyjnych pod względem ich skuteczności w za-

4) jednostki Wojska

5) organy celne; 

6) jednostki organizacyjne Służby Więziennej oraz za
i schroniska dl

7) ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie i regionalne 
ośrodki polityki społecznej; 

8) środki masowego przekazu.  

alizacji zadań, o których mo
arządowe i inne podmioty, który
eżące do sfery zadań publicznyc

mocy społecznej, działalności charytatywnej, nauki, edukacji, oświaty i wycho-
wania, kultury fizycznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego lub przeciw-
działania patologiom społecznym, promocji i organizacji wolontariatu oraz sa-
morządy zawodów medycznych, rodziny osób uzależnionych, a także grupy sa-
mopomocy osób uzależnionych i ich rodzin. 

 

Art. 6. 

2. Biuro jest jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw 
zdrowia. 

3. Do zadań Biura należy: 

1) oprac
nii oraz koordynow
z innymi podmiotam
z tego programu; 

opracowywanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia 
raportu z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 
uwzględniającego informacje, o
do dnia 30 czerwca każdego roku; 

wykonywanie zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii, polegających 
na powierzaniu i wspieraniu wykonywania zadań publicznych, wraz z 
udzielaniem dotacji na finansowan
nictwa ministra właściwego do spraw zdrowia; 

inicjowanie działań zmierzających do ograniczania używania środków odu-
rzających, substancji psychotropowych i środków zastępczych; 

5) inicjowanie, wspieranie i prowadzenie analiz oraz badań naukowych nad 
problematyką narkomanii, w tym sporządzanie oceny epidemiologicznej 
zagrożeń narkomanią; 

6) inicjowanie prac nad nowymi rozwiązaniami legislacyjnymi służącymi 
przeciwdziałaniu narkomanii; 
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; 

9) 
manii; 

1
 jednostkom samorządu terytorialnego, 

ą; 

12) 
na po-

c) 
ów i narkomanii, 

owania Narkotyków i Narkomanii, 

omanii (Reitox), 

13) podejm
c
lub  właściwego do spraw zdrowia; 

kresie ograniczenia używania środków odurzających, substancji psychotro-
powych i środków zastępczych

8) opracowywanie standardów w zakresie profilaktyki uzależnień oraz leczenia 
i rehabilitacji osób uzależnionych; 

inicjowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń dla osób realizujących 
zadania w zakresie przeciwdziałania narko

0) udzielanie pomocy fachowej podmiotom realizującym zadania w zakresie 
przeciwdziałania narkomanii, w tym
oraz podmiotom prowadzącym działalność oświatowo-informacyjną, ba-
dawczą, profilaktyczną, leczniczą, rehabilitacyjną i reintegracyjn

11) współpraca z organizacjami międzynarodowymi prowadzącymi działalność 
w zakresie przeciwdziałania narkomanii i likwidacji szkód nią wywołanych; 

prowadzenie krajowego systemu informacji o narkotykach oraz monitoro-
wanie działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania narkomanii 
ziomie krajowym i międzynarodowym, w tym: 

a) zbieranie, gromadzenie, wymianę informacji i dokumentacji w zakresie 
przeciwdziałania narkomanii, objętych badaniami statystycznymi staty-
styki publicznej, oraz opracowywanie i przetwarzanie zebranych da-
nych, 

b) prowadzenie i inicjowanie badań dotyczących problemów narkotyków i 
narkomanii oraz opracowywanie i udostępnianie ich wyników, 

gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie baz danych dotyczących 
narkotyk

d) formułowanie wniosków sprzyjających kształtowaniu odpowiedniej do 
sytuacji strategii reagowania na problem narkomanii, 

e) koordynowanie działań ekspertów wojewódzkich, o których mowa w 
art. 9 ust. 6, 

f) gromadzenie i udostępnianie publikacji na temat narkotyków i narko-
manii, 

g) pełnienie roli punktu obserwacyjnego (Focal Point) Europejskiego Cen-
trum Monitor

h) udział w pracach sprawozdawczych na rzecz organizacji międzynaro-
dowych, 

i) współpraca z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Nar-
komanii oraz Europejską Siecią o Narkotykach i Nark

j) opracowywanie i publikowanie corocznego raportu o stanie narkomanii 
w Polsce, 

k) bieżąca ocena realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Nar-
komanii; 

owanie działań interwencyjnych w sprawach skarg i wniosków doty-
zących problematyki przeciwdziałania narkomanii, kierowanych do Biura 

do ministra
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14) w
nych łaściwego do spraw zdrowia; 

4. Biur ółpracuje z organami 

moż

5. 
tyka nii będące komórką organizacyjną Biura. 

2. W Krajowym Programie Przeciwdzia ania Narkomanii, zwanym dalej „Krajo-
wym Programem”, określa się w szczególności: kierunki i rodzaje działań w za-
kresie przeciwdziałania narkoman  przyjętych działań, cele oraz 

4. 
zeciwdziałania 

5. 
az biorąc pod uwagę sytuację 

 

1. 

2. Rada Ministrów składa corocznie Sejmowi, w terminie do dnia 31 października, 
informację o realizacji Krajowego Programu w roku poprzednim. 

 w Krajowym 
Programie oraz zadania, w zakresie określonym w art. 2 ust. 1 pkt 1-3. Woje-

ykonywanie innych zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii, zleco-
 przez ministra w

15) obsługa techniczno-organizacyjna Rady do Spraw Przeciwdziałania Narko-
manii. 

o, wykonując zadania, o których mowa w ust. 3, wsp
administracji publicznej wykonującymi zadania, o których mowa w art. 2, oraz 

e tworzyć zespoły robocze.  

Zadania, o których mowa w ust. 3 pkt 12, realizuje Centrum Informacji o Narko-
ch i Narkoma

 

Art. 7. 

1. Podstawę do działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii stanowi Krajowy 
Program Przeciwdziałania Narkomanii. 

ł

ii, harmonogram
sposoby ich osiągania oraz ministrów odpowiedzialnych za ich realizację, a tak-
że podmioty właściwe do podejmowania określonych działań. 

3. Koszty realizacji zadań wynikających z Krajowego Programu są finansowane z 
budżetu państwa z części, których dysponentami są właściwi ministrowie odpo-
wiedzialni za realizację określonych działań.  

W Krajowym Programie określa się również kierunki działań przewidzianych do 
realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pr
narkomanii. 

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, Krajowy Program, uwzględ-
niając zagadnienia, o których mowa w ust. 2 i 4, or
epidemiologiczną w zakresie zagrożeń narkomanią, a także strategię działań 
wynikających z Europejskiego Planu Walki z Narkotykami. 

Art. 8. 

Minister właściwy do spraw zdrowia przedkłada Radzie Ministrów, w terminie 
do dnia 30 września każdego roku, informację o realizacji działań wynikających 
z Krajowego Programu w roku poprzednim.  

 

Art. 9. 

1. Organ wykonawczy samorządu województwa opracowuje projekt Wojewódz-
kiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zwanego dalej „Wojewódzkim 
Programem”, uwzględniając kierunki i rodzaje działań określone
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wódzki Program stanowi część strategii wojewódzkiej w zakresie polityki spo-
łecznej. 

3. 

la pomocy merytorycznej podmiotom realizującym zadania objęte Wo-

acji publicznej w zakresie prze-

4. W
mie.

5. W
mor ołać pełnomocnika. 

6. O
jewó narkotykach i narkomanii. 

owanych na terenie województwa ze środków określonych w bu-

kumentacji w zakresie 

nych; 

tępnianie baz danych dotyczących 

4) 

Art. 10. 

1. P

1) nionych i osób zagro-

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 
psychospołecznej i prawnej; 

z 
i, 

a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

2. Wojewódzki Program uchwala sejmik województwa.  

Organ wykonawczy samorządu województwa: 

1) odpowiada za przygotowanie projektu Wojewódzkiego Programu i jego re-
alizację oraz koordynację; 

2) udzie
jewódzkim Programem; 

3) współdziała z innymi organami administr
ciwdziałania narkomanii.  

ojewódzki Program jest realizowany przez jednostkę wskazaną w tym progra-
  

 celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 3 pkt 1, organ wykonawczy sa-
ządu województwa może pow

rgan wykonawczy samorządu województwa powołuje i odwołuje eksperta wo-
dzkiego do spraw informacji o 

7. Do zadań eksperta wojewódzkiego do spraw informacji o narkotykach i narko-
manii, realiz
dżecie samorządu województwa, należą: 

1) zbieranie, gromadzenie, wymiana informacji i do
przeciwdziałania narkomanii, objętych badaniami statystycznymi statystyki 
publicznej, oraz opracowywanie i przetwarzanie zebranych da

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

3) gromadzenie, przechowywanie i udos
narkotyków i narkomanii; 

formułowanie wniosków sprzyjających kształtowaniu adekwatnej do sytu-
acji strategii reagowania na problem narkomanii; 

5) gromadzenie i udostępnianie publikacji na temat narkotyków i narkomanii. 

 

rzeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, obejmujących: 

pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależ
żonych uzależnieniem;  

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej ora
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomani
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo- 
rekreacyjnych dla uczniów, 
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eutycznych; 

5) 

2. W
ust. Narkomanii, 
z
2 us
ny P
nych

4. 

5. 

 

1. 

 

ednio sejmikowi województwa 
lub radzie gminy, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, któ-
rego dotyczy raport.  

2. Organ wykonawczy samorządu województwa i gminy sporządza, na podstawie 

 

1. 

2. 

3. Rada jest organem
działania narkomanii. 

4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, statut Rady, uwzględnia-
 

Art. 13. 

1.Członków Rady powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.  

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-
wychowawczych i socjoterap

4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycz-
nych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; 

pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych do-
tkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowi-
skiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu so-
cjalnego. 

ójt (burmistrz, prezydent miasta) w celu realizacji zadań, o których mowa w 
1, opracowuje projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania 

wanego dalej „Gminnym Programem”, uwzględniając zadania określone w art. 
t. 1 pkt 1-3 oraz kierunki działań wynikające z Krajowego Programu. Gmin-
rogram stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecz-
. 

3. Gminny Program uchwala rada gminy. 

Gminny Program jest realizowany przez jednostkę wskazaną w tym programie.  

W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 5, wójt (burmistrz, prezy-
dent miasta) może powołać pełnomocnika. 

Art. 1

1. Organ wykonawczy samorządu województwa i gminy sporządzają raport
z wykonania w danym roku Wojewódzkiego Programu i Gminnego Programu 
i efektów ich realizacji, który przedkłada odpowi

opracowanej przez Biuro ankiety, informację z realizacji działań podejmowa-
nych w danym roku, wynikających z Wojewódzkiego i Gminnego Programu, i 
przesyła ją do Biura, w terminie do dnia 15 kwietnia roku następującego po ro-
ku, którego dotyczy informacja. 

Art. 12. 

Tworzy się Radę do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, zwaną dalej „Radą”. 

Rada działa przy Prezesie Rady Ministrów. 

 koordynacyjno-doradczym w sprawach z zakresu przeciw-

jąc szczegółowe warunki i tryb jej działania, w tym sposób działania zespołów
roboczych, o których mowa w art. 17. 
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 zdrowia; 

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

rze lub podsekretarze stanu w urzędach obsługujących 

lnictwa, 

w finansów publicznych – Szef Służby Celnej,  

 nauki; 

5) cz rządowej w Komisji Wspólnej Rządu 
i 

3. Posied

1. Prezes ka Rady z powodu: 

 3) złożenia wniosku o jego odwoł iot, którego osoba ta jest 
przedstawicielem. 

2. W przypadku odwołania albo śm nka Rady, właściwy podmiot przed-
nka Rady. 

 

. 

Do za

1) ordynowanie działań w zakresie realizacji polityki pań-

2) występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawach doty-
czących tworzenia, zmian i eń do krajowych strategii i planów 
przeciwdziałania problemom anym przez obrót i używanie środ-

ychotropowych i prekursorów; 

2. W skład Rady wchodzą: 

1) przewodniczący – sekretarz lub podsekretarz stanu w urzędzie obsługują-
cym ministra właściwego do spraw

3) sekretarz – Dyrektor Biura; 

4) członkowie – sekreta
ministrów: 

a) Sprawiedliwości,  

b) właściwego do spraw oświaty i wychowania, 

c) Obrony Narodowej, 

d) właściwego do spraw ro

e) właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,  

f) właściwego do spra

g) właściwego do spraw zagranicznych, 

h) właściwego do spraw

łonek – przedstawiciel strony samo
Samorządu, przez nią wskazany.  

zenia Rady zwoływane są co najmniej 2 razy w roku. 

 

Art. 14. 

 Rady Ministrów odwołuje człon

 1) złożenia rezygnacji; 

 2) nieuczestniczenia w pracach Rady; 

anie przez podm

ierci czło
stawia wniosek o powołanie innego przedstawiciela na czło

Art. 15

dań Rady należy w szczególności: 

monitorowanie i ko
stwa w obszarze środków odurzających, substancji psychotropowych i pre-
kursorów; 

uzupełni
 wywoływ

ków odurzających, substancji ps
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4) nie realizacji Krajowego Programu; 

6)  proble-

 

1. D
listó ą przeciwdziałania narkomanii. 

2. R
więk

W
robo osoby, 
w
n

Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza 

1. Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza obejmu-
je: 

1) promocję zdrowia psychiczn

3) informowanie o szkodliwości środków i substancji, których używanie może 
prowadzić do narkomanii, oraz o narkomanii i jej skutkach; 

ję prawną; 

2. D bejmuje w szczególności: 

3) monitorowanie informacji o realizacji krajowych strategii i planów działa-
nia; 

monitorowa

5) zalecanie rozwiązań organizacyjnych w zakresie dotyczącym przeciwdzia-
łania narkomanii; 

współdziałanie z podmiotami, o których mowa w art. 5, w zakresie
matyki dotyczącej działalności Rady. 

Art. 16. 

o udziału w posiedzeniach Rady przewodniczący Rady może zapraszać specja-
w zajmujących się problematyk

ada wydaje opinie i przedstawia wnioski w formie uchwał podejmowanych 
szością głosów. 

 

Art. 17. 

 celu wykonywania zadań Rady, przewodniczący Rady może powoływać zespoły 
cze, w skład których wchodzą członkowie Rady lub inne 

 szczególności specjaliści zajmujący się problematyką przeciwdziałania narkoma-
ii. 

 

Art. 18. 

Za udział w pracach Rady członkom Rady nie przysługuje wynagrodzenie. 
 

Rozdział 3 

 

Art. 19. 

ego; 

2) promocję zdrowego stylu życia; 

4) edukację psychologiczną i społeczną; 

5) edukac

6) działania interwencyjne. 

ziałalność, o której mowa w ust. 1, o
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ania narkomanii do programów przy-
wego osób zajmujących się wychowaniem oraz profilak-
i innych placówkach systemu oświaty oraz w szkołach 

rogramów szko-

5) 
z innych inicjatyw społecznych; 

7) atyką narkomanii. 

3. S
mac  Krajowy Program. 

1. Zabr -
r

. 533,z późn. zm.5)) 

ałcenia ogólnego problematykę promocji zdrowia psychicznego 

2.  
właściwym do spraw zdrowia podejm łania na rzecz uwzględnienia pro-
blematyki promocji zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia, w tym zagad-

                                                

1) wprowadzanie problematyki zapobiegania narkomanii do programów wy-
chowawczych jednostek organizacyjnych systemu oświaty; 

2) wprowadzanie problematyki zapobieg
gotowania zawodo
tyką w szkołach 
wyższych; 

3) wprowadzanie problematyki zapobiegania narkomanii do p
lenia żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, kandydatów na żołnierzy za-
wodowych oraz żołnierzy zawodowych; 

4) prowadzenie działalności zapobiegawczej, w szczególności w środowiskach 
zagrożonych uzależnieniem; 

wspieranie działań ogólnokrajowych i lokalnych organizacji, o których mo-
wa w art. 5 ust. 3, ora

6) uwzględnianie problematyki zapobiegania narkomanii w działalności pu-
blicznej radiofonii i telewizji oraz innych środków masowego przekazu; 

prowadzenie badań naukowych nad problem

zczegółowe zadania z zakresu działalności wychowawczej, edukacyjnej, infor-
yjnej i zapobiegawczej określa

 

Art. 20. 

ania się reklamy i promocji substancji psychotropowych lub środków odu
zających. 

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 (Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz

 

Art. 21. 

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania uwzględni w podstawie pro-
gramowej kszt
i zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących 
zapobiegania narkomanii.  

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem
ie dzia

nień dotyczących zapobiegania narkomanii w programach przygotowania zawo-
dowego nauczycieli i osób zajmujących się wychowaniem i nauczaniem dzieci 
i młodzieży w szkołach i innych placówkach systemu oświaty.  

 
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 

533, Nr 69, poz. 625, Nr 91, poz. 877, Nr 92, poz. 882, Nr 93, poz. 896, Nr 173, poz. 1808, Nr 210, 
poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 94, poz. 787. 
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1. 

r Sprawiedliwo-
ści, każdy w zakresie swojego działania, są obowiązani rozwijać i popierać dzia-
łalność edukacyjną oraz zapobiegawczą podejmowaną w celu informowania 
społeczeństwa o szkodliwości nar

iałal-
n nformacyjnej i zapobiegawczej wśród dzie-
c ieniem, mając na względzie dobro dzieci i 
m

1. 

iedliwości, stwarzają warunki do prowadzenia badań na-
ukowych nad problematyką narkomanii oraz badań statystycznych i epidemiolo-
gicznych.  

2. Jednostki naukowe realizujące zadania w zakresie prowadzenia badań nauko-

3. Jednostki naukowe, o których mowa w ust. 2, są obowiązane: 

adanych środków odurzających, substancji psy-
orii 1; 

4. M
d
go o ach na-
ukowych, o których mowa w ust. 2, ze środkami odurzającymi, substancjami 

 

Art. 22. 

Ministrowie właściwi do spraw oświaty i wychowania, zdrowia, kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego, rolnictwa, spraw wewnętrznych, administra-
cji publicznej, transportu, Minister Obrony Narodowej i Ministe

komanii. 

2. Organy wymienione w ust. 1 są obowiązane prowadzić działalność wychowaw-
czą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą polegającą na: 

1) promocji zdrowego stylu życia; 

2) wspieraniu działań ogólnokrajowych i lokalnych organizacji, o których mo-
wa w art. 5 ust. 3, oraz innych inicjatyw społecznych. 

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, formy dz
ości wychowawczej, edukacyjnej, i
i i młodzieży zagrożonych uzależn
łodzieży.  

 

Art. 23. 

Ministrowie właściwi do spraw zdrowia, szkolnictwa wyższego, finansów pu-
blicznych, spraw wewnętrznych, administracji publicznej, transportu, pracy, na-
uki i Minister Spraw

wych nad problematyką narkomanii, jeżeli jest to niezbędne dla prowadzenia ta-
kich badań, mogą posiadać, przechowywać oraz dokonywać zakupu środków 
odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów 
kategorii 1.  

1) dokonywać zakupu środków odurzających, substancji psychotropowych lub 
ich preparatów oraz prekursorów kategorii 1 w hurtowni farmaceutycznej 
na podstawie zapotrzebowania; 

2)  prowadzić ewidencję posi
chotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów kateg

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

inister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrami właściwymi 
o spraw wewnętrznych, nauki, finansów publicznych oraz szkolnictwa wyższe-

kreśli, w drodze rozporządzenia, sposób postępowania w jednostk
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p
niaj
subs

1. 

liczby osób do realizacji zadań, o których mowa w art. 2 
ust. 1.  

2. Jednostki organizacyjne administr wej, jednostki organizacyjne Służby 
Więziennej, Żandarmerii Wojskowej oraz szkół wyższych prowadzące szkolenie 

3. 
zynności operacyjno-rozpoznawcze mogą wchodzić w posiadanie 

4. 
 oraz prekurso-

5. 

gorii 1; 

zabezpieczający przed kradzieżą lub zniszczeniem; 

b nie-

6. Minist
do spr
strem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb oraz 
warunki nabywania i wchodzenia w posiadanie, przechowywania oraz używania 

sychotropowymi lub ich preparatami oraz prekursorami kategorii 1, uwzględ-
ąc konieczność uniemożliwienia dostępu osób trzecich do tych środków i 
tancji.  

 

Art. 24. 

Ministrowie właściwi do spraw zdrowia, oświaty i wychowania, spraw we-
wnętrznych, administracji publicznej, finansów publicznych, transportu, pracy 
oraz Minister Obrony Narodowej i Minister Sprawiedliwości zapewniają przy-
gotowanie niezbędnej 

acji rządo

osób, o których mowa w ust. 1, mogą posiadać, przechowywać oraz nabywać 
środki odurzające, substancje psychotropowe i ich preparaty oraz prekursory ka-
tegorii 1 w ilości niezbędnej do prowadzenia tego szkolenia.  

Jednostki organizacyjne administracji rządowej oraz Żandarmerii Wojskowej 
wykonujące c
środków odurzających, substancji psychotropowych i ich preparatów oraz pre-
kursorów kategorii 1 w ilości niezbędnej do przeprowadzenia badań potwierdza-
jących popełnienie przestępstwa. 

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

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 za-

potrzebowania; 

2)  prowadzić ewidencję posiadanych środków odurzających, substancji 

psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów kate

3) przechowywać i używać do celów szkoleniowych posiadane środki odu-

rzające, substancje psychotropowe lub ich preparaty oraz prekursory ka-

tegorii 1 w sposób 

4) niszczyć środki odurzające, substancje psychotropowe lub ich preparaty 

oraz prekursory kategorii 1 w sposób uniemożliwiający dostęp osó

upoważnionych do tych środków i substancji. 

er właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrami właściwymi 
aw wewnętrznych, finansów publicznych, szkolnictwa wyższego i Mini-
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do
lub ich
któryc
cych, i prekursorów kategorii 1 

Podj i osób uzależnionych jest dobrowolne, 
jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.  

1. Leczenie osoby uzależnionej prowadzi zakład opieki zdrowotnej lub lekarz wy-
konujący praktykę lekarską, w tym w ramach grupowej praktyki lekarskiej. 

2. Rehabilitację osoby uzależnionej m adzić:  

2) osoba posiadająca certyfikat specjalisty terapii uzależnień. 

3. W rehabilitacji osoby uzależnione zestniczyć osoba posiadająca certyfi-
kat instruktora terapii uzależnień. 

y 

5. Z zależnionej nieza-
l j osoby opłat. 

. 

przez Biuro co najmniej raz w roku 

2. 

ię i nazwisko albo nazwę (firmę) i adres siedziby oferenta;  

2) formę organizacyjno-prawną oferenta;  

3) numer wpisu oferenta do rejestru przedsiębiorców, ewidencji działalności 

 celów szkoleniowych środków odurzających, substancji psychotropowych 
 preparatów oraz prekursorów kategorii 1 przez jednostki lub podmioty, o 
h mowa w ust. 2-4, a także warunki przechowywania środków odurzają-
substancji psychotropowych, ich preparatów 

oraz sposób ich niszczenia przez jednostki lub podmioty, o których mowa w ust. 
2-4, uwzględniając zabezpieczenie tych substancji przed dostępem osób trze-
cich. 

 

Rozdział 4 

Postępowanie z osobami uzależnionymi  

 

Art. 25. 

ęcie leczenia, rehabilitacji lub reintegracj

 

Art. 26. 

ogą prow

1) lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie psychiatrii; 

j może uc

4. Reintegrację osób uzależnionych mogą prowadzić centra integracji społecznej, 
tworzone na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym, oraz podmiot
wymienione w ust. 1 i 2 oraz w art. 5 ust. 3. 

a świadczenia, o których mowa w ust. 1-4, udzielane osobie u
eżnie od jej miejsca zamieszkania w kraju, nie pobiera się od te

 

Art. 27

1. Certyfikaty, o których mowa w art. 26 ust. 2 i 3, są wydawane osobom, które 
ukończyły szkolenie w dziedzinie uzależnienia, zgodne z programem wybiera-
nym w drodze konkursu przeprowadzanego 
kalendarzowym. 

Oferty konkursowe, składane do Biura, zawierają następujące dane:  

1) im

gospodarczej albo innego właściwego rejestru;  

4) miejsce prowadzenia szkolenia;  
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lenia.  

3

łcenia, uwzględniają-
tałcenia oraz metody tej oceny. 

4. O ora Biura. 

5. S wa w ust. 1, kończy się egzaminem organizowanym 

6. E

7. Cert eżnień może otrzymać osoba posiadająca wyż-
s sycholo-
g

8. C
kszt

certyfi-
o szko-

yczną, mogą przystąpić do egzaminu 
ności uczestniczenia w 

1

1

12. ia określi, w drodze rozporządzenia, tryb 

13. 

żnień, 

onieczność zapewnienia najwyższego poziomu szkolenia 

5) planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia szkolenia; 

6) program szko

. Podmiot prowadzący szkolenie jest obowiązany zapewniać:  

1) kadrę dydaktyczną o kwalifikacjach odpowiednich dla w
wadzenia szkolenia; 

łaściwego przepro-

2) odpowiednią do realizacji programu kształcenia bazę dydaktyczną; 

u oceny jakości kszta3) posiadanie wewnętrznego system
cego narzędzia oceny jakości ksz

ferty rozpatruje komisja konkursowa wyłoniona przez dyrekt

zkolenie, o którym mo
przez Biuro co najmniej dwa razy w roku. 

gzamin końcowy składa się z części pisemnej i ustnej. 

yfikat specjalisty terapii uzal
ze wykształcenie medyczne lub wyższe wykształcenie w dziedzinie p
ii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii, nauk o rodzinie lub teologii. 

ertyfikat instruktora terapii uzależnień może otrzymać osoba posiadająca wy-
ałcenie co najmniej średnie. 

9. Osoby, które ukończyły szkolenie, o którym mowa w ust. 1, i uzyskały 
kat instruktora terapii uzależnień oraz w terminie 3 lat od ukończenia teg
lenia uzyskały tytuł magistra w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie 
zdrowia lub ukończyły wyższą szkołę med
w zakresie specjalisty terapii uzależnień bez koniecz
szkoleniu. 

0. Koszty szkolenia, o którym mowa w ust. 1, egzaminu oraz wydania certyfikatu 
ponosi uczestnik tego szkolenia. 

1. Biuro prowadzi ewidencję wydawanych certyfikatów. 

Minister właściwy do spraw zdrow
składania ofert, kryteria ich oceny oraz terminy postępowania konkursowego, o 
którym mowa w ust. 1, uwzględniając konieczność zapewnienia najwyższego 
poziomu szkolenia. 

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:  

1) wymagania, jakie powinny spełniać podmioty prowadzące szkolenia w 
dziedzinie uzale

2) ramowe programy szkoleń w dziedzinie uzależnień, 

3) tryb i sposób przeprowadzania egzaminu, 

4) skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin, 

5) wzory certyfikatów: instruktora terapii uzależnień i specjalisty terapii uza-
leżnień 

– uwzględniając k
oraz jego rodzaj. 
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Art. 28. 

1. O  leczenia substytucyjne-
g

2. L nej po uzyskaniu 
z
B
podstawie ust. 7. 

3. Z
pozbawionych wolności wydaje Dyrektor Generalny Służby Więziennej po za-
sięgnięciu opinii dyrektora Biura. 

4. Zezwolenie na leczenie substytuc ać zakład opieki zdrowotnej, 

ą lub zawarł umowę z apteką w zakresie zaopatrzenia w śro-

,  

żliwiający dostęp osób nieupoważnionych; 

latoryjnego dotyczące w szczególności kierownika 
zakresie realizowanego programu pielę-

g

5. Zezwo , są wydawane w drodze decyzji admi-
nistra

6. Zezw
przest dstawę wydania zezwolenia. 

7. Minis
łowy try szczegółowe warun-
k
st

ięziennej prowadzi się leczenie, rehabilitację i reintegra-

2. Minister Sprawiedliwo  do spraw 
zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb postępo-

 

soba uzależniona może być leczona przy zastosowaniu
o.  

eczenie substytucyjne może prowadzić zakład opieki zdrowot
ezwolenia wojewody, wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora 
iura odnośnie do spełniania wymagań określonych w przepisach wydanych na 

ezwolenie na leczenie substytucyjne w zakładach opieki zdrowotnej dla osób 

yjne może otrzym
który posiada: 

1) aptekę szpitaln
dek substytucyjny; 

2) pomieszczenia przystosowane do:  

a) wydawania środka substytucyjnego,  

b) prowadzenia terapii grupowej,  

c) pracy lekarza, terapeuty i pracownika socjalnego,  

d) pobierania próbek do analizy

e) przechowywania i przygotowania środków substytucyjnych w sposób 
uniemo

3) odpowiednie warunki kadrowe zapewniające realizację programu prowa-
dzenia leczenia ambu
programu oraz przeszkolonych w 

niarek i pracowników pomocniczych. 

lenia, o których mowa w ust. 2 i 3
cyjnej.  

olenie na leczenie substytucyjne cofa się, gdy zakład opieki zdrowotnej 
ał spełniać warunki stanowiące po

ter właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegó-
b postępowania przy leczeniu substytucyjnym oraz 

i, które powinien spełniać zakład opieki zdrowotnej prowadzący leczenie sub-
ytucyjne, mając na względzie dobro osób uzależnionych.  

 

Art. 29. 

1. W zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz jednostkach orga-
nizacyjnych Służby W
cję osób uzależnionych umieszczonych w tych zakładach. 

ści w porozumieniu z ministrem właściwym
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2)  jednostkach organizacyjnych Słu ięziennej 

– mając na względzie dobro osób przebywających w tych jednostkach.  

1. Na wniosek przedstawiciela ustawowego, krewnych w linii prostej, rodzeństwa 

2. 

3. Je m przymusowego le-
c żyć na czas niezbędny do 
o ż okre-
ś

4. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy się według przepisów 
o postępowaniu w sprawach niele

 

1. 

 w celach medycznych.  

1. Substa ia ryzyka 
powstania uzależnienia w przypadku ywania ich w celach innych niż medycz-
ne oraz zakresu ich stosowania w dycznych.  

1.  grup I-N i II-N oraz substancje psychotropowe grup II-P, III-P 
i IV-P mogą być używane wyłącznie w celach medycznych, przemysłowych lub 
prowadzenia badań.  

wania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegracyjnego w stosunku do osób 
uzależnionych, umieszczonych w: 

1) zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, 

żby W

 

Art. 30. 

lub faktycznego opiekuna albo z urzędu, sąd rodzinny może skierować niepełno-
letnią osobę uzależnioną na przymusowe leczenie i rehabilitację.  

Czasu przymusowego leczenia i rehabilitacji nie określa się z góry, nie może on 
być jednak dłuższy niż 2 lata.  

żeli osoba uzależniona ukończy 18 lat, przed zakończenie
zenia lub rehabilitacji, sąd rodzinny może je przedłu
siągnięcia celu leczenia lub rehabilitacji, łącznie nie dłuższy jednak ni
lony w ust. 2.  

tnich.  

 

Rozdział 5 

Prekursory, środki odurzające i substancje psychotropowe 

Art. 31. 

Środki odurzające dzieli się na grupy w zależności od stopnia ryzyka powstania 
uzależnienia w przypadku używania ich w celach innych niż medyczne oraz za-
kresu ich stosowania

2. Podział środków odurzających na grupy I-N, II-N, III-N i IV-N określa załącznik 
nr 1 do ustawy.  

 

Art. 32. 

ncje psychotropowe dzieli się na grupy w zależności od stopn
uż

celach me

2. Podział substancji psychotropowych na grupy I-P, II-P, III-P i IV-P określa za-
łącznik nr 2 do ustawy.  

 

Art. 33. 

Środki odurzające
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2. Substancje psychotropowe grupy I-P mogą być używane wyłącznie w celu pro-
wadzenia badań, a środki odurzaj  IV-N wyłącznie w celu prowadzenia 
badań oraz w lecznictwie zwierz resie wskazanym w załączniku nr 1 

1. cje psychotropowe lub ich preparaty oraz prekursory 
kategorii 1 może posiadać wyłącznie przedsiębiorca, jednostka organizacyjna 
lub osoba fizyczna uprawniona na podstawie przepisów ustawy, rozporządzenia 
273/2004 lub rozporządzenia 111

elne w trybie określonym w przepisach o postępowaniu 

3. 

orów kategorii 1 orzeka sąd na wniosek wojewódz-
kiego inspektora farmaceutycznego lub Naczelnego Inspektora Farmaceutycz-
nego Wojska Polskiego. 

5. 

ółowy tryb i warunki ich przechowywania oraz niszczenia, mając na 

2. 

ące grupy
ąt – w zak

do ustawy.  

 

Art. 34. 

Środki odurzające, substan

/2005.  

2. Posiadane bez uprawnienia środki odurzające, substancje psychotropowe lub ich 
preparaty oraz prekursory kategorii 1 podlegają zabezpieczeniu przez organy 
ścigania lub organy c
karnym.  

W przypadku gdy nie zostało wszczęte postępowanie karne, o przepadku na 
rzecz Skarbu Państwa środków odurzających, substancji psychotropowych lub 
ich preparatów oraz prekurs

4. W przypadku orzeczenia przez sąd o przepadku na rzecz Skarbu Państwa środ-
ków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekur-
sorów kategorii 1 podlegają one zniszczeniu. 

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedli-
wości, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właści-
wym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, podmio-
ty uprawnione do przechowywania oraz niszczenia środków odurzających, sub-
stancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów kategorii 1, a tak-
że szczeg
względzie konieczność zabezpieczenia tych środków i substancji przed dostę-
pem osób trzecich.  

 

Art. 35. 

1. Środki odurzające lub substancje psychotropowe będące produktami leczniczymi 
może wytwarzać, przetwarzać lub przerabiać, z zastrzeżeniem ust. 4, wyłącznie 
przedsiębiorca posiadający wydane na podstawie przepisów prawa farmaceu-
tycznego zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych, po uzyskaniu ze-
zwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego określającego środki lub sub-
stancje, które mogą być przedmiotem wytwarzania, przetwarzania lub przerobu. 

Środki odurzające lub substancje psychotropowe niebędące produktami leczni-
czymi może wytwarzać, przetwarzać lub przerabiać wyłącznie przedsiębiorca, 
po uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego, określające-
go środki lub substancje, które mogą być przedmiotem wytwarzania, przetwa-
rzania lub przerobu. 

  



 Liczba stron: 57 Data: 2005-07-04 Nazwa pliku: 0250-99A.NK 
IV kadencja/druk nr 4024 

21

3. Prekursory kategorii 1 może wytwarza , przetwarzać lub przerabiać, z zastrzeże-
niem ust. 4, wyłącznie przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie Głównego In-
spektora Farmaceutycznego.  

6. ydane po stwierdzeniu 

 przez osoby nieupoważnione lub w 

7. 

10. ciwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegó-

ania.  

1.  makowego i opium z maku oraz ziela lub żywicy konopi innych 

ć

4. Środki odurzające grup I-N, II-N i IV-N, substancje psychotropowe grup I-P, II-
P, III-P i IV-P lub prekursory kategorii 1 może wytwarzać, przetwarzać lub 
przerabiać, w celu prowadzenia badań naukowych, wyłącznie jednostka nauko-
wa, w zakresie swojej działalności statutowej, po uzyskaniu zezwolenia Głów-
nego Inspektora Farmaceutycznego określającego środki lub substancje, które 
mogą być przedmiotem wytwarzania, przetwarzania lub przerobu.  

5. Nie wymaga zezwolenia przerób środków odurzających, substancji psychotro-
powych i prekursorów, jeżeli jest dokonywany w aptece, na zasadach określo-
nych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2004 
r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm.2)).  

Zezwolenia, o których mowa w ust. 1-4 i 7, mogą być w
przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, że przedsiębiorca występu-
jący o wydanie zezwolenia zapewnia warunki produkcji i obrotu zabezpieczają-
ce przed użyciem środków odurzających, substancji psychotropowych lub pre-
kursorów kategorii 1 objętych zezwoleniem
celach innych niż określone w wydanym zezwoleniu.  

Środki odurzające grupy IV-N lub substancje psychotropowe grupy I-P może 
stosować, w celu prowadzenia badań naukowych, jednostka naukowa, w zakre-
sie swojej działalności statutowej, po uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspekto-
ra Farmaceutycznego, określającego środki lub substancje będące przedmiotem 
zezwolenia.  

8. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1-4 i 7, określają dozwoloną wielkość i cel 
wytwarzania, przetwarzania, przerobu lub stosowania każdego środka odurzają-
cego, substancji psychotropowej lub prekursora oraz termin ważności zezwole-
nia.  

9. Środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1, z za-
strzeżeniem ust. 7, może stosować, w celu prowadzenia badań naukowych, wy-
łącznie jednostka naukowa, w zakresie swojej działalności statutowej, po zgło-
szeniu tego faktu i uzyskaniu zezwolenia wojewódzkiego inspektora farmaceu-
tycznego.  

Minister właś
łowe warunki i tryb wydawania oraz cofania zezwoleń, o których mowa w ust. 
1-4, 7 i 9, a także wymagania, jakie muszą spełniać podmioty posiadające te ze-
zwolenia, w szczególności w zakresie przechowywania środków objętych ze-
zwoleniem oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej ich posiadania i obrotu 
nimi, a także treść wniosku o wydanie tych zezwoleń – uwzględniając zapew-
nienie sprawności postępow

 

Art. 36. 

Zbiór mleczka
niż włókniste jest dozwolony wyłącznie w celu prowadzenia badań naukowych, 
po uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego.  

  



 Liczba stron: 57 Data: 2005-07-04 Nazwa pliku: 0250-99A.NK 
IV kadencja/druk nr 4024 

22

2. 
rcy posiadającego zezwolenie na wytwarzanie środków odurzają-

3. 

 oraz zapewnienie sprawności postępo-
wania.  

1. 
ą być doko-

2. P

o którym mowa w art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 6 wrze-

3 P
ych może nastąpić po uzyskaniu, dla każdej przesyłki przywo-

żonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) pozwolenia na przywóz albo na wewnątrzwspólnotowe nabycie, wydanego 
przez Głównego Inspektora F cznego, oraz 

4. spólnotowa dostawa środków odurzających lub substan-

5. lub wewnątrzwspólnotowe 

6. P
s
zwo ju wywozu dla każdej 
p

7. W p -6, pozwolenia na wywóz albo we-
wnątrzwspólnotową dostawę są dołączane do każdej przesyłki. 

Sporządzanie wyciągów ze słomy makowej może odbywać się wyłącznie u 
przedsiębio
cych, uzyskane zgodnie z art. 35 ust. 1, oraz w jednostce naukowej i Centralnym 
Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych – w zakresie ich działalności statu-
towej.  

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, warunki i 
tryb wydawania i cofania zezwoleń, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz treść 
wniosku o wydanie tych zezwoleń, uwzględniając zasadę poszanowania praw 
podmiotu ubiegającego się o zezwolenie

 

Art. 37. 

Przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowa dostawa lub wewnątrzwspólnotowe 
nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych mog
nywane wyłącznie przez przedsiębiorców, o których mowa w art. 35 ust. 1 i 2 
lub art. 40 ust. 1 i 2. 

rzywóz środków odurzających i substancji psychotropowych będących produk-
tami leczniczymi, może być dokonywany wyłącznie przez przedsiębiorców po-
siadających zezwolenie, 
śnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, po uzyskaniu zezwolenia Głównego In-
spektora Farmaceutycznego określającego środki lub substancje, które mogą być 
przedmiotem przywozu. 

rzywóz lub wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substan-
cji psychotropow

armaceuty

2) pozwolenia na wywóz albo na wewnątrzwspólnotową dostawę, wydanego 
przez właściwe władze kraju wywozu. 

Wywóz lub wewnątrzw
cji psychotropowych może nastąpić po uzyskaniu, dla każdej przesyłki wywo-
żonej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pozwolenia na wywóz albo na 
wewnątrzwspólnotową dostawę, wydanego przez Głównego Inspektora Farma-
ceutycznego na podstawie pozwolenia na przywóz lub wewnątrzwspólnotowe 
nabycie wydanego przez właściwe władze kraju przywozu.  

Przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowa dostawa 
nabycie słomy makowej mogą być dokonywane wyłącznie przez przedsiębior-
ców, o których mowa w art. 35 ust. 1 lub art. 40 ust. 1, po uzyskaniu pozwoleń 
przewidzianych w ust. 3 i 4.  

rzewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków odurzających, sub-
tancji psychotropowych oraz słomy makowej jest dozwolony na podstawie po-

lenia na wywóz, wydanego przez właściwe władze kra
rzesyłki.  

rzypadkach, o których mowa w ust. 3
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9. 

10. 
h lub prekursorów 

kategorii 1 na własne potrzeby lecznicze może być dokonywany na podstawie 

11. 

ganizacyjnych Ministerstwa Obrony Na-

12. do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegó-

ania środków 
prawnionym 

1. 
nątrz-

orzystania tych substancji. 

3. 

rekursorów, która nie spełnia wymagań określo-
nych w przepisach prawa. 

4. Główny Inspektor Farmaceutyczny i G ą ewi-
dencję informacji uzyskanych w trybie ust. 1 i 2. 

8. Przywóz środków odurzających do składu celnego jest zabroniony.  

Przywóz środków odurzających, substancji psychotropowych do wolnych obsza-
rów celnych jest zabroniony.  

Przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowa dostawa lub wewnątrzwspólnotowe 
nabycie środków odurzających, substancji psychotropowyc

dokumentów określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 12.  

Pozwolenia na przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotową dostawę lub we-
wnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających i substancji psychotropo-
wych stanowiących zapasy jednostek or
rodowej biorących udział w misjach, ćwiczeniach lub szkoleniach poza grani-
cami kraju udziela Naczelny Inspektor Farmaceutyczny Wojska Polskiego na 
wniosek kierownika (dowódcy, komendanta, szefa) jednostki organizacyjnej.  

Minister właściwy 
łowe warunki i tryb wydawania pozwoleń i dokumentów, o których mowa w ust. 
3, 4 i 10, wzory tych pozwoleń i dokumentów, obowiązki podmiotów i osób po-
siadających te pozwolenia i dokumenty w zakresie przechowyw
objętych pozwoleniem, wydawania tych środków jednostkom u
oraz prowadzenia dokumentacji w zakresie ich posiadania i obrotu nimi, mając 
na względzie sprawność postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń. 

 

Art. 38. 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie wytwarzania, przetwarzania, 
przerobu, przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowej dostawy lub wew
wspólnotowego nabycia i obrotu hurtowego prekursorami kategorii 1 przekazują 
Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu informacje o wszelkich wzbudza-
jących podejrzenie co do zgodności z przepisami prawa: 

1) zamówieniach na te substancje;  

2) działaniach z udziałem tych substancji; 

3)  próbach wyk

2. Przepisy ust. 1 stosuje się również do prekursorów kategorii 2 i 3, z tym że in-
formacje, o których mowa w tych przepisach przekazuje się Głównemu Inspek-
torowi Sanitarnemu. 

Główny Inspektor Farmaceutyczny – w odniesieniu do prekursorów kategorii 1, 
a Główny Inspektor Sanitarny – w odniesieniu do prekursorów kategorii 2 i 3, 
w uzasadnionych przypadkach powiadamiają Policję i organy celne o koniecz-
ności zatrzymania przesyłki p

łówny Inspektor Sanitarny prowadz

5. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrz-
nych określi, w drodze rozporządzenia: 
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 w trybie ust. 1 i 2, 

damiania, o którym mowa w ust. 3, a także 

 której mowa w ust. 3 

1. 

2. 
alającym”: 

ełnia on warunki określone 

czy podmiot spełnia warunki 

3. Z a-
j

4. Udz zielenia zezwolenia oraz cofnięcie zezwole-
n
n

5. O które-
mu udzielono zezwolenia działa w sposób niezgodny z przepisami ustawy regu-
lującymi działalność objętą zezwo yznacza niezwłocznie termin do usu-
nięcia tych nieprawidłowości.  

7. P
z

8. Prze yn, o których mowa w ust. 

ch, substancji psychotropo-

1) szczegółowy sposób przekazywania informacji,  

2) sposób prowadzenia ewidencji informacji uzyskanych

3) szczegółowy tryb i sposób powia
wzór takiego powiadomienia, 

4) tryb i sposób postępowania z przesyłką, o

– mając na uwadze uniemożliwienie nielegalnej produkcji prekursorów. 

 

Art. 39. 

Zezwolenia, o których mowa w art. 35 ust. 1-4 i 7, art. 36 oraz art. 40, udziela się 
na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy. 

Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia organ wydający zezwo-
lenie, zwany dalej „organem zezw

1) może wzywać wnioskodawcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, 
brakującej dokumentacji poświadczającej, że sp
przepisami ustawy; 

2) może dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o 
udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, 
wykonywania działalności objętej zezwoleniem. 

ezwolenie wydaje się na czas nieoznaczony albo, na wniosek podmiotu ubieg
ącego się, na czas oznaczony. 

ielenie zezwolenia, odmowa ud
ia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja o cofnięciu zezwole-
ia podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

rgan zezwalający w przypadku powzięcia informacji o tym, że podmiot, 

leniem w

6. Organ zezwalający cofa zezwolenie, w przypadku gdy: 

1) podmiot, któremu udzielono zezwolenia przestał spełniać warunki wymaga-
ne do wykonywania działalności określonej w zezwoleniu; 

2) podmiot, o którym mowa w pkt 1, nie usunął, w wyznaczonym przez organ 
zezwalający terminie, stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego 
z przepisami ustawy regulującymi działalność objętą zezwoleniem. 

odmiot, któremu udzielono zezwolenia jest obowiązany zgłaszać organowi ze-
walającemu wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu. 

dsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie z przycz
6, może ponownie wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia w takim samym 
zakresie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu 
zezwolenia. 

9. Za udzielenie zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie, przerób, stosowanie do 
badań oraz pozwolenia na przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie i 
wewnątrzwspólnotową dostawę środków odurzający
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10. 
ie nieuregulowanym w tych przepisach. 

1 e rozporządzenia, wyso-
k
szcz durzają-
c

iębiorcę, o 

2. 
tami leczniczymi, może być prowadzony przez przedsiębiorcę, po 

3. 

4. 

katego-

5. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1-3, mogą być wydane po stwierdzeniu 
przez wojewódzkiego inspektora ycznego, że przedsiębiorca występu-
jący o wydanie zezwolenia zapewnia warunki obrotu uniemożliwiające użycie 

6. 
wydawania oraz cofania zezwoleń, o których mowa w ust. 

ów jednostkom 

ść postępowania w sprawie udzielenia zezwoleń.  

wych i prekursorów kategorii 1, a także zmianę tych zezwoleń lub pozwoleń po-
bierane są opłaty, które stanowią dochód budżetu państwa. 

Przepisy ust. 1-9 i 11 stosuje się do zezwoleń, o których mowa w art. 35 ust. 1-4 
i 7, art. 36 oraz art. 40, w zakres

1. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodz
ość i sposób pobierania opłat, o których mowa w ust. 9, uwzględniając w 

ególności zakres wytwarzania, przetwarzania, przerobu środków o
ych, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1. 

 

Art. 40. 

1. Obrót hurtowy środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi będą-
cymi produktami leczniczymi może być prowadzony przez przeds
którym mowa w art. 72 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutycz-
ne, po uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego.  

Obrót hurtowy środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi, które 
nie są produk
uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego. 

Obrót hurtowy prekursorami kategorii 1 może być prowadzony przez przedsię-
biorcę po uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego.  

Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 1-3, są obowiązani: 

1) prowadzić dokumentację dotyczącą posiadanych środków odurzających, 
substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów 
rii 1; 

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

farmaceut

środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów objętych 
zezwoleniem przez osoby nieupoważnione lub do celów innych niż określone w 
wydanym zezwoleniu.  

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegó-
łowe warunki i tryb 
1-3, treść wniosku o wydanie tych zezwoleń, a także szczegółowe obowiązki 
podmiotów posiadających te zezwolenia, w szczególności w zakresie przecho-
wywania środków objętych zezwoleniem, wydawania tych środk
uprawnionym oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej ich posiadania i obro-
tu nimi, a także w zakresie warunków, jakie podmiot musi spełniać celem prze-
chowywania środków objętych zezwoleniem w komorach przeładunkowych, 
mając na względzie sprawno
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1. O
k
ne, 
dost

3. 

4. jące grupy II-N oraz substancje psychotro-

5. 

2) szczegółowe warunki wystawiania recept i zapotrzebowań na preparaty za-
wierające środki odurzające lub substancje psychotropowe, wzory tych do-
kumentów oraz wydawania ty atów z aptek, uwzględniając warunki 

italnej, zakład 

2.  rozporządzenia, rodzaje 
 ust. 1, 

s
p
dzaj
tów
prze

 

Art. 41. 

brót detaliczny środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i pre-
ursorami będącymi produktami leczniczymi prowadzą apteki i punkty aptecz-

zapewniając odpowiednie warunki ich przechowywania uniemożliwiające 
ęp osób nieuprawnionych do tych środków i substancji.  

2. Preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe są wy-
dawane z apteki wyłącznie na podstawie specjalnie oznakowanej recepty albo 
zapotrzebowania.  

Do podmiotów, o których mowa w ust. 1, stosuje się art. 40 ust. 4. 

Preparaty zawierające środki odurza
powe grup III-P i IV-P mogą być wydawane z apteki na podstawie recept innych 
niż określone w ust. 2, a preparaty zawierające środki odurzające grupy III-N 
mogą być wydawane z apteki bez recepty.  

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:  

1) szczegółowe warunki przechowywania przez apteki środków odurzających, 
substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawiera-
jących te środki lub substancje oraz sposób prowadzenia dokumentacji w 
zakresie ich posiadania i obrotu, uwzględniając zabezpieczenie tych sub-
stancji przed dostępem osób trzecich;  

ch prepar
bezpieczeństwa dystrybucji preparatów.  

 

Art. 42. 

1. Preparaty zawierające środki odurzające grup I-N, II-N i III-N lub substancje 
psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P, które zostały dopuszczone do obrotu jako 
produkty lecznicze na podstawie przepisów prawa farmaceutycznego, może po-
siadać, w celach medycznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora 
farmaceutycznego, zakład opieki zdrowotnej niemający apteki szp
leczniczy dla zwierząt oraz lekarz, lekarz dentysta lub lekarz weterynarii, pro-
wadzący praktykę lekarską, a także inny podmiot, którego działalność wymaga 
posiadania i stosowania tych preparatów.  

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze
preparatów i ich ilości, jakie mogą posiadać podmioty, o których mowa w
zczegółowe warunki zaopatrywania, przechowywania tych preparatów oraz 
rowadzenia dokumentacji w zakresie ich posiadania i stosowania, a także ro-

e podmiotów, których działalność wymaga posiadania i stosowania prepara-
, o których mowa w ust. 1, uwzględniając zabezpieczenie tych substancji 
d niewłaściwym użyciem.  
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1. Przedsiębiorca i inna jednostka organizacyjna, które uzyskały zezwolenia, o któ-
rych mowa w art. 35 ust. 1 i 2 lu ust. 1 i 2, lub pozwolenia, o których 

2. 

1. 

 111/2005 i przepisów prawa farma-
ceutycznego. 

2. Nadzór nad prekursorami kategorii 2 i 3 sprawuje państwowy powiatowy inspek-
tor sanitarny właściwy ze względu na siedzibę wytwórcy, importera lub innego 

nspekcji Sanitarnej, rozporządzeniu 273/2004 i rozporządzeniu 

3. 
 mowa w art. 

11 ust. 1 i 2 rozporządzenia 111/2005, jest Główny Inspektor Sanitarny. 

4. Inspektor do Spraw Substancji i P  Chemicznych prowadzi rejestr pro-
ducentów, importerów i innych p  wprowadzających do obrotu prekur-

5. 

7. 

 

Art. 43. 

b art. 40 
mowa w art. 37 ust. 3-5, są obowiązane do składania Głównemu Inspektorowi 
Farmaceutycznemu sprawozdań z działalności określonej w zezwoleniu lub po-
zwoleniu.  

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegó-
łowe warunki, tryb oraz terminy składania sprawozdań, o których mowa w ust. 
1, uwzględniając niezbędne dane, jakie powinny zawierać.  

 

Art. 44. 

Nadzór nad wytwarzaniem, przetwarzaniem, przerobem, przechowywaniem, ob-
rotem i niszczeniem środków odurzających, substancji psychotropowych oraz 
prekursorów kategorii 1 sprawuje wojewódzki inspektor farmaceutyczny wła-
ściwy ze względu na siedzibę wytwórcy, importera lub innego podmiotu wpro-
wadzającego do obrotu poprzez kontrolę realizacji obowiązków wynikających z 
rozporządzenia 273/2004, rozporządzenia

podmiotu wprowadzającego do obrotu poprzez kontrolę realizacji obowiązków 
nałożonych na producenta, importera lub inny podmiot wprowadzający do obro-
tu wynikających z ustawy, rozporządzenia 273/2004 i rozporządzenia 111/2005 
oraz wydawania pozwoleń – na zasadach i w trybie określonych w przepisach o 
Państwowej I
111/2005.  

Organem właściwym do występowania do krajów trzecich z powiadomieniem 
przed wywozem w zakresie prekursorów kategorii 2 i 3, o którym

reparatów
odmiotów

sory kategorii 2 uwzględniający dane, o których mowa w art. 3 ust. 6 rozporzą-
dzenia 273/2004, oraz powiadamia o zgłoszeniu właściwego państwowego po-
wiatowego inspektora sanitarnego.  

Minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje Komisji Europejskiej informa-
cje, o których mowa w art. 13 i 16 rozporządzenia 273/2004 i art. 32 rozporzą-
dzenia 111/2005. 

6. Minister Obrony Narodowej sprawuje nadzór nad przerobem, przechowywa-
niem, obrotem oraz zapasami środków odurzających i substancji psychotropo-
wych w podległych jednostkach organizacyjnych – na zasadach i w trybie okre-
ślonych w przepisach, o których mowa w ust. 1 i 2.  

Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad przerobem, 
przechowywaniem, obrotem oraz zapasami prekursorów grupy kategorii 2 i 3 w 
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o których mowa w ust. 2.  

którym 

9. 

ub którym upłynął termin 

zed ich niewłaściwym użyciem, sposoby niszczenia 

1. 

2. spo-

3. 

4. 

1. 
ch, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materia-

łu siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu prze-
pisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmio-
tem posiadającym zezwolenie wojewody na prowadzenie działalności w zakre-
sie skupu maku. 

2. Uprawa konopi włóknistych może być rowadzona na określonej powierzchni, w 
wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu 
materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumie-

olenie wo-
jewody na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, 

podległych jednostkach organizacyjnych – na zasadach i w trybie określonych w 
przepisach, 

8. Podmioty, które w ramach swojej działalności posiadają podrobione, zepsute, 
sfałszowane środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory kategorii 
1, ich mieszaniny, również jako składniki produktów leczniczych, lub 
upłynął termin ważności niszczą te substancje w sposób określony w ust. 9. 

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegó-
łowe warunki i tryb postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psy-
chotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami, produktami leczni-
czymi, podrobionymi, zepsutymi, sfałszowanymi l
ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psy-
chotropowe i prekursory kategorii 1, oraz prekursorami kategorii 1 stosowanymi 
w przemyśle kosmetycznym lub spożywczym, uwzględniając w szczególności 
wymogi zabezpieczenia pr
tych środków w zależności od ich rodzaju i ilości oraz podmioty obowiązane do 
pokrywania kosztów związanych z niszczeniem tych środków.  

 

Rozdział 6 

Uprawa maku i konopi 

 

Art. 45. 

Uprawa maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być prowadzona wy-
łącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa.  

Uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele 
żywcze i nasiennictwa.  

Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby prze-
mysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, 
kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. 

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

 

Art. 46. 

Uprawa maku może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczo-
nych rejona

 p

niu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo:  

1) umowy kontraktacji – zawartej z podmiotem posiadającym zezw
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ieniu przepisów o organizacji niektórych 

rawianych na włókno (Dz. Urz. WE L 193 z 29.07.2000, str. 
str. 131), zwa-
iotem posiada-

jącym zezwolenie wojewody na prowadzenie działalności w zakresie skupu 
konopi włóknistych, wpisany stru uznanych pierwszych przetwór-

ego niż Rzeczpospolita 

4) 

 uznanych pierwszych przetwór-

3. Stos
albo
dza 
riału

4. Dzia

1) 

2) 

– m ić podmiot posiadający zezwolenie wojewody właściwego dla 

5. Zezw
któr

1) 

2) 

3) wykonywania działalności w zakresie skupu; 

niewpisanym do rejestru uznanych pierwszych przetwórców słomy lnianej 
lub konopnej na włókno w rozum
rynków rolnych lub 

2) umowy sprzedaży, o której mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1673/2000 z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku 
lnu i konopi up
16; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 30, 
nego dalej „rozporządzeniem 1673/2000” – zawartej z podm

m do reje
ców słomy lnianej lub konopnej na włókno w rozumieniu przepisów o orga-
nizacji niektórych rynków rolnych, a w przypadku przetwórcy pochodzące-
go z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita 
Polska – uznanym przez to państwo, lub 

3) umowy o przetworzenie słomy konopnej na włókno, o której mowa w art. 2 
ust. 1 lit. b rozporządzenia 1673/2000 – zawartej z podmiotem posiadają-
cym zezwolenie wojewody na prowadzenie działalności w zakresie skupu 
konopi włóknistych, wpisanym do rejestru uznanych pierwszych przetwór-
ców słomy lnianej lub konopnej na włókno w rozumieniu przepisów o orga-
nizacji niektórych rynków rolnych, a w przypadku przetwórcy pochodzące-
go z państwa członkowskiego Unii Europejskiej inn
Polska – uznanym przez to państwo, lub 

zobowiązania do przetworzenia słomy konopnej na włókno, o którym mowa 
w art. 2 ust. 1 lit. a rozporządzenia 1673/2000, składanego Prezesowi Agen-
cji Rynku Rolnego – w przypadku gdy prowadzący uprawę konopi włókni-
stych jest jednocześnie wpisany do rejestru
ców słomy lnianej lub konopnej na włókno w rozumieniu przepisów o orga-
nizacji niektórych rynków rolnych. 

owanie materiału siewnego maku lub konopi włóknistych kategorii elitarny 
 kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie potwier-
się fakturą zakupu tego materiału siewnego oraz etykietą z opakowań mate-
 siewnego tych roślin. 

łalność w zakresie skupu: 

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

konopi włóknistych na podstawie umów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 

oże prowadz
miejsca położenia uprawy, określające w szczególności zakres i cel prowadzo-
nej działalności. 

olenie, o którym mowa w ust. 4, wydaje się w drodze decyzji, na wniosek, 
y zawiera:  

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

numer NIP albo numer REGON wnioskodawcy; 

adres miejsca 
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6. Do w

1) 

przetwórcy przez państwo członkow-
e niż Rzeczpospolita Polska – w przypadku ze-
ałalność w zakresie skupu konopi włóknistych na 

-

7. W
n  lub w zezwoleniu.  

łaściwym do spraw rolnictwa, może określić, w drodze rozpo-
r
r
mają omanią, zapotrzebowanie na surowce po-
c onopi włóknistych. 

ych wydaje wójt (burmistrz, 
p

2. Zezw
zaw

2) 

3) łomy 

4) zeniem zabezpieczo-

opełnienie przestępstwa, 

3. 

2) numer kolejny zezwolenia; 

4) informację o zakresie i celu podejmowanej działalności. 

niosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się: 

oświadczenie, że wnioskodawca dysponuje magazynem lub środkiem trans-
portu, zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa 
w art. 48 ust. 1, lub 

2) kopię decyzji Prezesa Agencji Rynku Rolnego o wpisie do rejestru uzna-
nych pierwszych przetwórców słomy lnianej lub konopnej na włókno w ro-
zumieniu przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych albo kopię 
dokumentu potwierdzającego uznanie 
skie Unii Europejskiej inn
zwolenia wojewody na dzi
podstawie umowy sprzedaży; 

3) zobowiązanie do przekazywania na żądanie wojewody informacji dotyczą
cych zakresu i celu prowadzonej działalności. 

ojewoda cofa zezwolenie w razie naruszenia warunków prowadzenia działal-
ości określonych w ustawie

8. Wojewoda, działając w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia 
oraz ministrem w
ządzenia – aktu prawa miejscowego, ogólną powierzchnię przeznaczoną co-
ocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw, 

c na względzie zagrożenie nark
hodzące z tych upraw oraz tradycję uprawy maku i k

 

Art. 47. 

1. Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknist
rezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy. 

olenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się, w drodze decyzji, na wniosek 
ierający: 

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

informację o odmianie maku lub konopi włóknistych, powierzchni uprawy 
oraz numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, okre-
ślonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego; 

informację o rodzaju umowy albo o zobowiązaniu do przetworzenia s
konopnej na włókno, o których mowa w art. 46 ust. 2; 

oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszc
nym przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1; 

5) oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za p
o którym mowa w art. 63 lub 64, i wykroczenia, o którym mowa w art. 65. 

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

1) podmiot, dla którego je wydano; 
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5) numer działki, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, na której prowadzona będzie 
uprawa maku lub konopi włóknistych; 

 daje rękojmi należytego zabezpieczenia zbioru z tych upraw przed 
w

1)  zabezpieczonym przed kradzieżą torebki 

2) 

5. Z

6. Wój

 

rzylegającą do niej łodygą o dłu-
g ę podmiotowi prowadzącemu kontraktację 
m  w umowie kontraktacji. Słomę makową, pozo-
s kówki) i przylegającej do niej łodygi o długości 
d ób określony w umowie kontrakta-
c

2. S
n

3. P tki pożniwne maku niszczy się w miejscu prowadzenia 
uprawy, w wyniku wykonania odpowiedniego zabiegu agrotechnicznego, na wa-
r  kontraktacji.  

Przepisów art. 45-48, z wyjątkiem przepisów dotyczących obowiązku niszczenia 
słomy
prow
Roślin U także przez podmiot zajmu-
jący s

 

3) odmianę maku lub konopi włóknistych; 

4) powierzchnię uprawy maku lub konopi włóknistych; 

6) termin ważności; 

7) datę wydania zezwolenia. 

4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) odmawia wydania zezwolenia, jeżeli wnio-
skodawca nie

ykorzystaniem do celów innych niż określone w ustawie, a w szczególności: 

nie dysponuje pomieszczeniem
(makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1, lub  

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. 

ezwolenie może być cofnięte w razie naruszenia warunków w nim określonych. 

t (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi rejestr wydawanych zezwoleń. 

Art. 48. 

aku prowadzonej na po-1. Torebkę (makówkę) z nasionami, uzyskaną z uprawy m
trzeby przemysłu farmaceutycznego, wraz z p

ości do 7 cm, w całości przekazuje si
aku, na warunkach określonych

tałą po oddzieleniu torebki (ma
o 7 cm, niszczy prowadzący uprawę w spos
ji.  

łomę makową z uprawy maku niskomorfinowego niszczy prowadzący uprawę 
a swój koszt, w sposób określony w umowie kontraktacji.  

ozostałe na polu resz

unkach określonych w umowie

 

Art. 49. 

 makowej i resztek pożniwnych maku, nie stosuje się do upraw maku i konopi 
adzonych przez jednostkę naukową oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian 

prawnych, w ramach działalności statutowej, a 
ię hodowlą roślin i stosujący konopie włókniste w celach izolacyjnych.  

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:

3.  wykonywania czynności określonych w ust. 2 są obo-

W p
sób nt miasta) wydaje nakaz znisz-
czenia tych upraw przez zaoranie lub przekopanie gruntu, na koszt prowadzącego 
uprawę; nakazowi nadaje się rygor nat wej wykonalności. 

R

1. środki odu-
r

 pod

2. J
odu psychotropowych albo słomy makowej lub czyn ten 
z   

Art. 54. 

1. Kto wyrabia, posiada, przechowuje, zbywa lub nabywa przyrządy, jeżeli 
z okoliczności wynika, że służą one lub są przeznaczone do niedozwolonego 

 

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 ko-
nopi włóknistych; 

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

Osoby upoważnione do
wiązane do okazania upoważnienia wydanego przez organ sprawujący nadzór.  

 

Art. 51. 

rzypadku stwierdzenia prowadzenia upraw maku lub konopi włóknistych w spo-
niezgodny z art. 46 i 47, wójt (burmistrz, prezyde

ychmiasto

 

Art. 52. 

Zadania, o których mowa w art. 47, 50 i 51, są wykonywane przez gminę jako zada-
nia zlecone z zakresu administracji rządowej.  

 

ozdział 7 

Przepisy karne 

 

Art. 53. 

Kto, wbrew przepisom ustawy, wytwarza, przetwarza albo przerabia 
zające lub substancje psychotropowe albo przetwarza słomę makową,  

lega karze pozbawienia wolności do lat 3.  

eżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków 
rzających, substancji 

ostał popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, sprawca

 podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.  

 

wytwarzania, przetwarzania lub przerobu środków odurzających lub substancji 
psychotropowych,  

 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 
lat 2.  
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2. Tej samej karze podlega, kto:  

1) przystosowuje do niedozwo ytwarzania, przetwarzania, przerobu 

2) wchodzi w porozumienie z inn ą w celu popełnienia przestępstwa 
określonego w art. 53 ust. 2.  

1. Kto, wbrew przepisom ustawy, dokonuje przywozu, wywozu, wewnątrzwspólno-
towego nabycia, wewnątrzwspólnotwej dostawy lub przewozi przez terytorium 

i do lat 5.  

 

ów 
odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej albo czyn ten 
został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, sprawca  

1. Kto, wbrew przepisom art. 33-35 i 37, wprowadza do obrotu środki odurzające, 

 a grzywnie i karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.  

rawca  

 p
roku

3. J
o

 podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 10.  

1. 

 a wolności do 

wa określonego w art. 55 ust. 3 lub art. 56 
ust. 3,  

lonego w
lub konsumpcji środków odurzających lub substancji psychotropowych na-
czynia i przyrządy, choćby były wytworzone w innym celu, albo  

ą osob

  

Art. 55. 

Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium innego państwa środki odurzające, 
substancje psychotropowe lub słomę makową  

 podlega grzywnie i karze pozbawienia wolnośc

2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca  

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 
roku.  

3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środk

 podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 i grzywny.  

 

Art. 56. 

substancje psychotropowe lub słomę makową albo uczestniczy w takim obrocie,  

podleg

2. W wypadku mniejszej wagi, sp

odlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 
.  

eżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków 
durzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej, sprawca  

  

Art. 57. 

Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w art. 55 ust. 1 lub art. 56 
ust. 1,  

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawieni
lat 2.  

2. Kto czyni przygotowania do przestępst
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1. 
 do 

 podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

2. Jeżeli sprawca czynu, o którym m t. 1, udziela środka odurzającego lub 

 

1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie 

2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego lub 
substancji psychotropowej małol ułatwia użycie albo nakłania go do 
użycia takiego środka lub substan

 a grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 

 

Kto, będąc właścicielem lub działającym w jego imieniu zarządcą albo kierownikiem 
zakładu gastronomicznego, lokalu rozrywkowego lub prowadząc inną działalność 
usługową, mając wiarygodną wiadom ełnieniu przestępstwa określonego w 
a
zwło

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  

Kto, zenia 
1 1/ dka odurzającego lub substancji 
p c , dokonuje przywozu, wywozu, 
wewnątrzwspólnotowego nabycia, wewnątrzwspólnotwej dostawy, przewozi przez 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium innego państwa, nabywa, posia-
da lub przechowuje prekursory,  

 podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  

Art. 58. 

Kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie środka odurzającego lub 
substancji psychotropowej, ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania
użycia takiego środka lub substancji  

owa w us
substancji psychotropowej małoletniemu lub nakłania go do użycia takiego 
środka lub substancji albo udziela ich w znacznych ilościach innej osobie,  

 podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.  

Art. 59. 

środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia użycie albo nakła-
nia do użycia takiego środka lub substancji,  

 podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.  

etniemu, 
cji,  

 podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.  

3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca  

podleg
lat 2.  

Art. 60. 

ość o pop
rt. 56, 58 lub 59 na terenie tego zakładu lub lokalu, nie powiadamia o tym nie-

cznie organów ścigania,  

 

Art. 61. 

 wbrew przepisom ustawy, rozporządzenia 273/2004 lub rozporząd
1 2005, w celu niedozwolonego wytworzenia śro
sy hotropowej, wytwarza, przetwarza, przerabia
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podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5. 

1. 

, wbrew przepisom ustawy, zbiera mleczko mako-

wy lub konopie włókniste,  

podlega karze grzywny.  

Kto, wbrew przepisom ustawy, rozporządzenia 273/2004 lub rozporządzenia 
1 1/ e, dokonuje przywozu, wywozu, 
wewn
t
da lu

p dl

 

Art. 62. 

Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psycho-
tropowe,  

 podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  

2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków 
odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca  

 podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5. 

3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca 

 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 
roku. 

 

Art. 63. 

1. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfino-
wego, lub konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych,  

 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 
lat 2.  

2. Tej samej karze podlega, kto
we, opium, słomę makową, żywicę lub ziele konopi innych niż włókniste.  

 

Art. 64. 

Kto zabiera, w celu przywłaszczenia, środki odurzające, substancje psychotropowe, 
mleczko makowe lub słomę makową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 mie-
sięcy do lat 5.  

 

Art. 65. 

Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak niskomorfino

 

Art. 66. 

1 2005, wytwarza, przetwarza, przerabia, stosuj
ątrzwspólnotowego nabycia, wewnątrzwspólnotowej dostawy, przewozi przez 

erytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium innego państwa, nabywa, posia-
b przechowuje prekursory, 

o ega karze grzywny. 
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Art. 67. 

Kto, wbrew przepisom ustawy, rozporządzenia 273/2004 lub rozporządzenia 
111/2005, nie dopełnia obowiązku prowadzenia ewidencji wytwarzania, przetwarza-
n
o
środ

p

Kto, wbrew przepisom art. 20 ust. 1, prowadzi reklamę lub promuje substancję psy-
chotropową lub środek odurzający, w celach innych niż medyczne, 

Art. 69. 

1. Orzekanie w sprawach o czyny określone w art. 65-67 następuje w trybie przepi-
sów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.  

kroczenia, a także przedmiotów pochodzących bezpośred-
ykroczenia, nawet jeżeli nie były one własnością sprawcy. 

Sąd, orzekając przepadek przedmiotów, może zarządzić ich zniszczenie. Z 
czynności zniszczenia sporządza s ół.  

opełnienia, nawet jeżeli nie były własnością 

2. W razie skazania za przestępstwo okre lone w art. 62 oraz w razie umorzenia lub 
warunkowego umorzenia postępowania karnego, orzeka się przepadek środka 

tosuje się do sprawcy przestępstwa określonego w art. 62 
ą uzależnioną

ę pozba-

 

ia, przerobu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów i 
brotu nimi albo w inny sposób narusza przepisy określające zasady stosowania 

ków, substancji lub prekursorów i obrotu nimi,  

odlega karze grzywny.  

 

Art. 68. 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

 

2. W razie ukarania za wykroczenie określone w art. 65 lub 66, orzeka się przepa-
dek przedmiotów wy
nio lub pośrednio z w

ię protok

 

Art. 70. 

1. W razie skazania za przestępstwa określone w art. 53-61, 63 i 64, orzeka się 
przepadek przedmiotu przestępstwa oraz przedmiotów i narzędzi, które służyły 
lub były przeznaczone do jego p
sprawcy.  

ś

odurzającego lub substancji psychotropowej, nawet jeżeli nie był własnością 
sprawcy. Sąd, orzekając przepadek przedmiotów, może zarządzić ich zniszcze-
nie. Z czynności zniszczenia sporządza się protokół.  

3. W razie skazania za przestępstwo określone w art. 53-63, sąd może orzec na cele 
zapobiegania i zwalczania narkomanii nawiązkę w wysokości do 50 000 zł.  

4. Przepisu ust. 3 nie s
ust. 1, jeżeli jest on osob .  

 

Art. 71. 

1. W razie skazania osoby uzależnionej za przestępstwo pozostające w związku z 
używaniem środka odurzającego lub substancji psychotropowej na kar
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skazanego do poddania się leczeniu lub rehabilitacji w zakładzie opieki zdro-
wotnej i oddaje go pod dozór wyznaczonej osoby, instytucji lub stowarzyszenia.  

2. Sąd może zarządzić wykonanie zawieszonej kary pozbawienia wolności, jeżeli 

ładu, do którego został 

3. 

4. Czasu pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej nie określa się z góry, nie może on 
jednak być dłuższy niż 2 lata; o zwolnieniu z zakładu rozstrzyga sąd na podsta-

6. 

1. no popełnienie przestępstwa pozostają-
cego w związku z używaniem środków odurzających lub substancji psychotro-
powych zagrożonego karą nieprzekraczaj cą 5 lat pozbawienia wolności, podda 
się leczeniu lub rehabilitacji, prok że zawiesić postępowanie przygoto-

2. 

t. 2. W takim wypadku zawieszenie postępowania może nastą-

 opieki zdrowotnej. 

a do potrzeb.  

wienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono, sąd zobowiązuje

skazany w okresie próby uchyla się od obowiązku, o którym mowa w ust. 1, al-
bo dopuszcza się rażącego naruszenia regulaminu zak
skierowany.  

W razie skazania osoby uzależnionej, z uwzględnieniem warunków określonych 
w ust. 1, na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wy-
konania, sąd może orzec umieszczenie sprawcy przed wykonaniem kary w od-
powiednim zakładzie opieki zdrowotnej.  

wie wyników leczenia lub rehabilitacji. Jeżeli skazany nie poddaje się leczeniu 
lub rehabilitacji albo dopuszcza się rażącego naruszenia regulaminu zakładu 
opieki zdrowotnej, zwolnienie może nastąpić także na wniosek zakładu prowa-
dzącego leczenie.  

5. Sąd rozstrzyga po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji, czy orzeczoną karę po-
zbawienia wolności należy wykonać.  

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedli-
wości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb postępowa-
nia w przedmiocie leczenia lub rehabilitacji osób uzależnionych, o których mo-
wa w ust. 1-3, mając na względzie dobro osoby uzależnionej.  

 

Art. 72. 

Jeżeli osoba uzależniona, której zarzuco

ą
urator mo

wawcze do czasu zakończenia leczenia. 

Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osoby zagrożonej uzależnieniem, której 
zarzucono popełnienie przestępstwa pozostającego w związku z używaniem 
środków odurzających lub substancji psychotropowych zagrożonego karą nie-
przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, z wyjątkiem przestępstwa określo-
nego w art. 62 us
pić, jeżeli podejrzany wyrazi zgodę na uczestnictwo w odpowiednim programie 
edukacyjno-profilaktycznym lub profilaktyczno-terapeutycznym w placówce 
prowadzonej przez podmioty, o których mowa w art. 5 ust. 3 lub w odpowied-
nim zakładzie

3. Finansowanie i nadzór nad programami edukacyjno-profilaktycznymi i profilak-
tyczno-terapeutycznymi, o których mowa w ust. 2, należy do zadań samorządu 
województwa. Liczba programów edukacyjno-profilaktycznych i profilaktycz-
no-terapeutycznych powinna być dostosowan

4. Środki finansowe na realizację programów edukacyjno-profilaktycznych i profi-
laktyczno-terapeutycznych pochodzą z opłat za zezwolenia na obrót hurtowy 
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5. Okres trwania zawieszenia, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 2 lat. 

d udziału w programie edukacyjno-

b sub-
stancji psychotropowych. 

7. Po podjęciu postępowania prokurator, uwzględniając okoliczności, o których 
mowa w ust. 6, i wyniki podjęt ń profilaktycznych lub terapeutycz-

8. 

10. 

Prze tępowaniu sądowym do chwili za-
m

W
k

W u
łaniu
się n

                                                

napojami alkoholowymi, wydawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zm.6)). 

6. Zawieszone postępowanie można podjąć, jeżeli podejrzany uchyla się od podda-
nia się leczeniu lub rehabilitacji lub o
profilaktycznym lub profilaktyczno-terapeutycznym, albo w rażący sposób naru-
sza regulamin zakładu, w jakim się leczy. Zawieszone postępowanie podejmuje 
się, jeżeli podejrzany w okresie zawieszenia postępowania popełni ponownie 
przestępstwo umyślne związane z używaniem środków odurzających lu

ych działa
nych, postanawia o dalszym prowadzeniu postępowania albo występuje do sądu 
z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania. 

Na postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania podejrzanemu przy-
sługuje zażalenie. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, warunkowe umorzenie można zastoso-
wać do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą nieprzekraczającą 5 lat pozba-
wienia wolności.  

W przypadku zastosowania warunkowego umorzenia postępowania sąd oddaje 
sprawcę pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania. 

 

Art. 73. 

pis art. 72 stosuje się odpowiednio w pos
knięcia przewodu sądowego. 

 

Art. 74. 

 zakresie uregulowanym w niniejszym rozdziale nie stosuje się art. 96-98 Kodeksu 
arnego.  

 

Rozdział 8 

Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe 

 

Art. 75. 

stawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-
 alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zm.6)) wprowadza 
astępujące zmiany: 

 
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 

1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, 
Nr 152, poz. 1597 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 186.  
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1) 

a w art. 92 ust. 1, mogą być wykorzystane przez za-

gramie, o którym mowa 

 z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub 
1

raz Gminnych Progra-
mów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia ... o prze-
ciwdziałaniu narko e mogą być przeznaczane na inne ce-
le.”. 

Art. 76. 

W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o P ej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 1998 
r. Nr 90, poz. 575, z późn. zm.7) ) w art. 4 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z ustawy z dnia ... o przeciw-
działaniu narkomanii (Dz. U. Nr …, poz. …), rozporządzenia (WE) 
Parlamentu Europejskie r 273/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. 

-
rowania handlu prekursoram iędzy Wspólnotą a pań-
stwami trzecimi.”.  

. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, 
poz. 2532 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 115) w tabeli stanowiącej załącznik do ustawy, 
w C

„27.  o przeciwdziałaniu nar-
k

                                                

w art. 93 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opłaty, o których mow
rządy województw wyłącznie na finansowanie:  

1) zadań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy; 

2) zadań określonych w Wojewódzkim Pro
w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia ... o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 
Nr ..., poz. ...) oraz w programach, o których mowa w art. 72 ust. 2 tej 
ustawy.”; 

2) art. 182 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 182. Dochody
1art. 18  oraz dochody z opłat określonych w art. 11  wykorzysty-

wane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych o

manii i ni

 

aństwow

„9) przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory 

go i Rady n
w sprawie prekursorów narkotykowych oraz rozporządzenia (WE) Ra-
dy nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określającego zasady nadzo

i narkotyków pom

 

Art. 77. 

W ustawie z dnia 9 września 2000 r

zęści IV Zezwolenia pkt 27 otrzymuje brzmienie: 

 Od zezwoleń wydawanych na podstawie przepisów
omanii: 

1) na uprawę maku lub konopi włóknistych 25 zł 

 
7) j ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 

668 i Nr 
2001 r. N
126, poz. 1382 i N
poz. 1145, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703.  

 Zmiany tekstu jednolitego wymienione
117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 
r 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 

r 128, poz. 1407 i 1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, 
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2) na sk
nistyc
zł”. 

Art. 78. 

W ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r. jach i preparatach chemicznych (Dz. 
U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.8)) w art. 11 w ust. 1 pkt 5a otrzymuje brzmienie: 

komanii,”. 

W ustawie z
53, poz. 533,

„6. Prze
tropowych, których przywóz z zagranicy okre
… o przeciwdzia anii (Dz. U. Nr …, poz. …).”. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) w art. 12 pkt 3 otrzymuje 
brzmienie: 

Zezwolenia wydane na podstawie art. 23 ust. 1-3 i 8, art. 25 ust. 2 i 3 oraz art. 27 ust. 
1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 90, zachowują ważność po wejściu w życie niniej-
szej ustawy.  

   

up maku na podstawie umowy kontraktacji lub skup konopi włók-
h na podstawie umowy kontraktacji albo umowy sprzedaży 120 

 

o substanc

„5a) przyjmowanie i gromadzenie danych dotyczących prekursorów kate-
gorii 2, określonych w przepisach o przeciwdziałaniu nar

 

Art. 79. 

 dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 
 z późn. zm.9)) w art. 68 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

pisu ust. 5 nie stosuje się do środków odurzających i substancji psycho-
ślają przepisy ustawy z dnia 

łaniu narkom

 

Art. 80. 

W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 
173, poz. 1807 i Nr 281, poz. 2777 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 289) w art. 75 w ust. 1 
pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) ustawy z dnia … o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr …, poz. 
…);”. 

 

Art. 81. 

„3) art. 26 ust. 5 ustawy z dnia … o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 
Nr …, poz. …).”. 

 

Art. 82. 

                                              
miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 

1350 i Nr 125, poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187, z 2003 r. Nr 189, poz. 
1852 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263.  

8) Z

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 
625, Nr 91, poz. 877, Nr 92, poz. 882, Nr 93, poz. 896, Nr 173, poz. 1808, Nr 210, poz. 2135 i Nr 
273, poz. 2703. 
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o których mowa w 
art. 

1. Zezwolenia na kontraktację maku lub konopi włóknistych wydane przed dniem 
wejścia w życie niniejszej ustawy ność z dniem 31 grudnia 2005 r. 

działalności w zakresie skupu maku lub konopi włókni-
stych
zja w

pii uzależnień i instruktora terapii uzależnień w rozumieniu przepisów 
niniejszej

 

Art. 86. 

Osoby zatrudnione w dniu wejścia w iejszej ustawy w jednostkach prowa-

7 ust. 1, w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy. 

tyków zatwierdzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

iura 

2. Mienie użytkowane przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkoma-

 

Art. 83. 

Zezwolenia na leczenie substytucyjne wydane na podstawie przepisów dotychcza-
sowych stają się z dniem wejścia w życie ustawy zezwoleniami, 

28. 

 

Art. 84. 

 tracą waż

2. W przypadku gdy podmiot posiadający zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, 
wystąpi, w terminie do dnia 31 grudnia 2005 r., z wnioskiem o wydanie zezwo-
lenia na wykonywanie 

, dotychczasowe zezwolenie zachowuje ważność do dnia, w którym decy-
ydana po rozpatrzeniu wniosku stanie się ostateczna. 

 

Art. 85. 

Certyfikaty ukończenia specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od 
narkotyków w zakresie specjalisty terapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień 
uzyskane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stają się certyfikatami spe-
cjalisty tera

 ustawy. 

życie nin
dzących rehabilitację, które nie uzyskały certyfikatu specjalisty terapii uzależnień 
lub instruktora terapii uzależnień, są obowiązane do ukończenia szkolenia, o którym 
mowa w art. 2

 

Art. 87. 

Szkolenia rozpoczęte przed dniem wejścia w życie ustawy oraz egzamin kończący te 
szkolenia przeprowadza się według programów szkolenia w dziedzinie uzależnienia 
od narko

 

Art. 88 

1. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, działające na podstawie 
niniejszej ustawy, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Krajowego B
do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii działającego na podstawie art. 3a ust. 1 
ustawy, o której mowa w art. 90. 

nii działające na podstawie art. 3a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 90, staje 
się z dniem wejścia w życie ustawy mieniem użytkowanym przez Krajowe Biu-
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3. wdziałania Narkoma-
nii działającego na podstawie art. 3a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 90, na 
Krajowe Biuro do Spraw Przeciw Narkomanii, działające na podstawie 
niniejszej ustawy, następuje nieod az jest wolne od podatków i opłat.  

rt. 12 ust. 4, 
art. 22 ust. 3, art. 23 ust. 4, art. 24 ust. 6, art. 27 ust. 12 i 13, art. 28 ust. 7, art. 29 
ust. 2, art. 34 ust. 5, art. 35 ust. 10, art , art. 37 ust. 12, art. 38 ust. 5, art. 40 

Traci moc ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 24, poz. 198 i Nr 122, poz

Usta
sów resie dotyczącym ketaminy, które wchodzą w 
ż
 

ro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, działające na podstawie niniejszej 
ustawy. 

Przejście praw i mienia Krajowego Biura do Spraw Przeci

działania 
płatnie or

4. Pracownicy Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii działają-
cego na podstawie art. 3a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 90, z dniem wej-
ścia w życie ustawy stają się pracownikami Krajowego Biura do Spraw Prze-
ciwdziałania Narkomanii działającego na podstawie niniejszej ustawy. 

 

Art. 89. 

Akty wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ust. 6, art. 9 ust. 4, art. 11 ust. 3, art. 
12 ust. 3, art. 14 ust. 4, art. 15 ust. 5, art. 16, art. 22 ust. 5, art. 23 ust. 14, art. 24 ust. 
2, art. 25 ust. 4, art. 27 ust. 6, art. 28 ust. 4, art. 29 ust. 2, art. 30 ust. 2, art. 31 ust. 2b, 
art. 56 ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 90 niniejszej ustawy, zachowują moc do 
dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 7 ust. 5, a

. 36 ust. 3
ust. 6, art. 41 ust. 5, art. 42 ust. 2, art. 43 ust. 2 i art. 44 ust. 9. 

 

Art. 90. 

. 1143). 

 

Art. 91. 

wa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepi-
 załącznika nr 2 do ustawy w zak

ycie z dniem 18 sierpnia 2006 r. 

  



 

Załączniki do ustawy 

Załącznik nr 1

WYKAZ W ODURZAJĄCYCH  ŚRODKÓ

1. Środki odurzające grupy I-N 

Międzynarodowe nazwy  
zalecane 

Inne nazwy Oznaczenia chemiczne 

1 2 3 
ACETORFINA  3-O-acetylo-6,7,8,14-tetrahydro-7α-(1-

metylobutylo)-6,14-endo-etenooripawin
hydroksy-1-
a  

 Acetylo-α- N-(1-(α-mety
metylofentan  

lofenetylo)-4-piperydylo)acetanilid 
yl

ACETYLOMETADOL  3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan 
ALLILOPRODYNA  3-allilo-4-fenylo-1-metylo-4-

propionyloksypiperydyna 
ALFAACETYLOMETADOL  α-3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan,  

czyli (3R, 6R)-3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-
difenyloheptan 

ALFAMEPRODYNA  α-3-etylo-4-fenylo-1-metylo-4-
propionyloksypiperydyna,  
czyli cis-3-etylo-4-fenylo-1-metylo-4-propionyloksy- 
piperydyna 

ALFAMETADOL  α-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol czyli 
(3R, 6R)-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol 

 α-Metylofentanyl N-[1-(α-metylofenetylo)-4-piperydylo]propionanilid 
 α-Metylotiofentanyl N-[1-[1-metylo-2-(2-tienylo)etylo]-4-

piperydylo]propionanilid 
ALFAPRODYNA  α-4-fenylo-1,3-dimetylo-4-propionyloksypiperydyna, 

czyli cis-(±)-4-fenylo-1,3-dimetylo-4-propionyloksy- 
piperydyna 

ALFENTANYL  N-[1-[2-(4-etylo-4,5-dihydro-5-okso-1H-tetrazol-1-
ilo) etylo]-4-(metoksymetylo)-4-piperydynylo]-N-
fenylopropanamid 

ANILERYDYNA  ester etylowy kwasu 1-p-aminofenetylo-4-fenylo-4-
piperydynokarboksylowego 

BENZETYDYNA  ester etylowy kwasu 1-(2-benzyloksyetylo)-4-fenylo-
4-piperydynokarboksylowego 

BENZYLOMORFINA  3-benzylomorfina, czyli 3-benzyloksy-7,8-didehydro-
4,5-α-epoksy-17-metylomorfinan-6α-ol 

BETACETYLOMETADOL  β-3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan 
 β-Hydroksyfentanyl N-[1-(β-hydroksyfenetylo)-4-

piperydylo]propionanilid 
 β-Hydroksy-3-

metylofentanyl 
N-[1-(β-hydroksyfenetylo)-3-metylo-4-piperydylo]- 
propionanilid 

BETAMEPRODYNA  β-3-etylo-4-fenylo-1-metylo-4-
propionyloksypiperydyna 

BETAMETADOL  β-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol,  
czyli (3S, 6R)-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-
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heptanol 
BETAPRODYNA  β-4-fenylo-1,3-dimetylo-4-propi dyna onyloksypipery
BEZYTRAMID lopropylo)-4-(2-okso-3-

dazolinylo)piperydyna 
 1-(3-cyjano-3,3-difeny

propionylo-1-benzimi
DEZOMORFINA  orfina,  

czyli 4,5-epoks morfinan 
dihydrodeoksym

y-3-hydroksy-17-metylo
DEKSTROMORAMID 
 

Palfium (+)-4-[3,3-difenylo-2-metylo-4-okso-4-(1-
pirolidynylo)-butylo]-morfolina, czyli (+)-1-(2,2-

 difenylo-3-metylo-4-morfolinobutyrylo)pirolidyna 

DIAMPROMID   propio-N-[2-(N-metylo-N-fenetyloamino)-propylo]
nanilid 

DIETYLOTIAMBUTEN 3-dietyloamino-1,1-di-(2’-tienylo)-1-buten  
DIFENOKSYNA  kwas 1-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-fenylo-4-

piperydynokarboksylowy 
DIHYDROETORFINA  roksy-1-metylobutylo]-7,8-dihydro-7-α-[1-(R)-hyd

6,14-endo-etanotetrahydrooripawina 
DIHYDROMORFINA  4,5α-epoksy-17-metylomorfinan-3,6α-diol 
DIMENOKSADOL  ester 2-dimetyloaminoetylowy kwasu 1-etoksy-1,1-

difenylooctowego 
DIMEFEPTANOL  6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol 
DIMETYLOTIAMBUTEN  3-dimetyloamino-1,1-di(2’-tienylo)-1-buten 
DIFENOKSYLAT  ester etylowy kwasu 1-(3-cyjano-3,3-

difenylopropylo)-4-fenylo-4-
dypipery nokarboksylowego 

DIPIPANON  4,4-difenylo-6-piperydyno-3-heptanon 
DROTEBANOL ,14-diol  3,4-dimetoksy-17-metylomorfinan-6β
EKGONINA  kwas [1R-(egzo)]-3-hydroksy-8-metylo-8-azabicyklo 

[3.2.1]oktano-2-karboksylowy 
ETYLOMETYLOTIAMBUTE  oamino-1,1-di-(2’-tienylo)-1-buten 
N 

3-etylometyl

ETONITAZEN  ro- 1-(2-dietyloaminoetylo)-2-(p-etoksybenzylo)-5-nit
benzimidazol 

ETORFINA  6,7,8,14-tetrahydro-7α-(1-hydroksy-1-metylobutylo
-6,14-endo-etenooripawina 

) 

ETOKSERYDYNA 
lowego 

 ester etylowy kwasu 1-[2-(2-hydroksyetoksy)etylo]-
4-fenylo-4-piperydynokarboksy

FENADOKSON  4,4-difenylo-6-morfolino-3-heptanon 
FENAMPROMID  nilid N-(1-metylo-2-piperydynoetylo)propiona
FENAZOCYNA  2’-hydroksy-5,9-dimetylo-2-fenetylo-6,7-

benzomorfan, czyli 3-fenetylo
heksahydro-6,11-dimetylo

-1, 2, 3, 4, 5, 6-
-2,6-metano-3-benzazocyn-

8-ol 
FENOMORFAN  3- hydroksy-17-fenetylomorfinan 
FENOPERYDYNA  ester etylowy kwasu 1-(3-fenylo

hydroksypropylo)-4-fenylo-4-
piperydynokarboksylowego

-3-

 
FENTANYL  1-fenetylo-4-(N-propionyloanilino)piperydyna,  
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czyli N-(1-fenetylo-4-piperydylo)propionanilid 
FURETYDYNA  ester etylowy kwasu 4-fenylo-1-(2- tetrahydro -

furfuryloksyetylo)-4-piperydynokarboksylowego 
HEROINA  

etylomorfinan 
diacetylomorfina, czyli 3,6α-diacetoksy-7,8-
didehydro-4,5α-epoksy-17-m

HYDROKODON  7-dihydrokodeinon, czyli 4,5α-epoksy-3-metoksy-1
metylomorfinan-6-on 

HYDROMORFINOL  14-hydroksy-7,8-dihydromorfina 
HYDROMORFON  

-
dihydromorfinon,  
czyli 4,5α-epoksy-3-hydroksy-17-metylomorfinan-6
on 

HYDROKSYPETYDYNA -metylo- ester etylowy kwasu 4-m-hydroksyfenylo-1
4-piperydynokarboksylowego 

IZOMETADON  ylo-5-metylo-3-heksanon 6-dimetyloamino-4,4-difen
KETOBEMIDON Cliradon 4-m-hydroksyfenylo-1-metylo-4-

propionylopiperydyna 
KODOKSYM  O-(karboksymetylo)oksym dihydrokodeinonu 
KONOPI ZIELE I ŻYWICA 
innych niż włókniste oraz wy-

ceutyczne, 
ne wyciągi 

e 

ciągi, nalewki farma
a także wszystkie in
z konopi innych niż włóknist

  

KOKAINA  ester metylowy benzoiloekgoniny,  
czyli ester metylowy kwasu [1
benzoiloksy-8-metylo-8-azab

R - (egzo, egzo)]-3-
icyklo[3.2.1]oktano-2-

karboksylowego  
KOKA LIŚCIE   
KLONITAZEN  2-(p-chlorobenzylo)-1-(2-dietyloaminoetylo)-5-nitro- 

benzimidazol 
LEWOMETORFAN  (-)-3-metoksy-17-metylomorfinan 
LEWOMORAMID  (-)-4-[2-metylo-4-okso-3,3-difenylo-4- 

-difenylo-3-metylo-4-
(1-pirolidynylo)butylo]morfolina,  
czyli (-)-1-(2,2
morfolinobutyrylo) pirolidyna 

LEWOTENACYLOMORFAN  orfinan (-)-3-hydroksy-17-fenacylom
LEWORFANOL  (-)-3-hydroksy-17-metylomorfinan 
MAKOWEJ SŁOMY 

 - produkty 
sie otrzy-

ów ze słomy 
odukty te są 

wprowadzone do obrotu 

 
KONCENTRATY
powstające w proce
mywania alkaloid
makowej, jeżeli pr

 

MAKOWEJ SŁOMY 
iż koncen-
ymywane ze 

trakcji wodą lub jakimkolwiek 
innym rozpuszczalnkiem, a 

dukty otrzymy-
wane 

WYCIĄGI - inne n
traty produkty otrz
słomy makowej przy jej eks-

także inne pro
przez przerób mleczka
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makowego  
METAZOCYNA  2’-hydroksy -2,5,9-trimetylo-6,7-benzomorfan 
METADON  6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanon 
METADONU PÓŁPRODUKT   4-cyjano-2-dimetyloamino-4,4-difenylobutan
METYLODEZORFINA  6-metylo-∆6-deoksymorfina 
METYLODIHYDROMORFIN
A 

 6-metylodihydromorfina 

 3-Metylofentanyl ylo)propionanilid 
trans-) 

N-(1-fenetylo-3-metylo-4-piperyd
(forma cis- i forma 

 3-Metylotiofentanyl 
rydylo]propionanilid 

N-[3-metylo-1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-
pipe

METOPON  5-metylodihydromorfinon, czyli 4,5-epoksy-3-
hydroksy-5,17-dimetylomorfinan-6-on 

MIROFINA  mirystylobenzylomorfina,  
czyli 3-benzyloksy-7,8-didehydro
mirystoiloksy-17-metylom

-4,5α-epoksy-6α-
orfinan  

MORAMIDU PÓŁPRODUKT  y kwas 1,1-difenylo-2-metylo-3-morfolinomasłow
MORFERYDYNA  ester etylowy kwasu 4-fenylo-1-(2-morfolinoetylo)-4-

piperydynokarboksylowego 
MORFINA  7,8-didehydro-4,5α-epoksy-17-metylomorfinan-

3,6α-diol 
MORFINY 
METYLOBROMEK 
oraz inne pochodne morfiny 
zawierające azot czwartorzę-
dowy 

  

MORFINY N-TLENEK -tlenek 7,8-didehydro-4,5α-epoksy-17- N
metylomorfinan-3,6α-diolu 

 MPPP nylo-1-metylo-4-piperydynolu propionian 4-fe
NIKOMORFINA  3,6-dinikotynoilomorfina 
NORACYMETADOL aminoheptan  α-(+)-3-acetoksy-4,4-difenylo-6-metylo
NORLEWORFANOL  (-)-3-hydroksymorfinan 
NORMETADON  -heksanon 6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3
NORMORFINA  demetylomorfina, czyli 7,8-didehydro-4,5α-

epoksymorfinan-3,6α-diol 
NORPIPANON  4,4-difenylo-6-piperydyno-3-heksanon 
OPIUM I NALEWKA Z
OPIUM 

   

OKSYKODON Eukodal 14-hydroksydihydrokodeinon, czyli 4,5α-epoksy-14-
hydroksy-3-metoksy-17-metylomorfinan-6-on 

OKSYMORFON  14-hy
3

droksydihydromorfinon, czyli 4,5α-epoksy-
,14-dihydroksy-17-metylomorfinan-6-on 

 Para-fluorofentanyl 4’-fluoro-N-(1-fenetylo-4-piperydylo)propionanilid 
 
 

PEPAP octan 1-fenetylo-4-fenylo-4-piperydynolu 

PETYDYNA Dolargan ester etylowy kwasu 4-fenylo-1-metylo-4-
piperydynokarboksylowego 
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PETYDYNY PÓŁPRODUKT  4-cyjano-4-fenylo-1-metylopiperydyna 
A 
PETYDYNY PÓŁPRODUKT -
B 

 ester etylowy kwasu 4-fenylo-4-piperydyno
karboksylowego 

PETYDYNY PÓŁPRODUKT erydynokarboksylowy 
C 

 kwas 4-fenylo-1-metylo-4-pip

PIMINODYNA  ester etylowy kwasu 4-fenylo-1-(3-
fenyloaminopropylo)-4-piperydynokarboksylowego 

PIRYTRAMID  amid kwasu 1-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-   (1-
piperydyno)-4-piperydynokarboksylowego, czy
amid kwasu 1’-(3-cyjano-3,3-difenylo
(1,4’-bipiperydyno)-4’-kar

li 
propylo)-     

boksylowego 
PROHEPTAZYNA  4-fenylo-1,3-dimetylo-4-

propionyloksyazacykloheptan 
PROPERYDYNA -fenylo-1-metylo-4- ester izopropylowy kwasu 4

piperydynokarboksylowego 
RACEMETORFAN  (±)-3-metoksy-17-metylomorfinan 
RACEMORAMID  (±)-4-[3,3-difenylo-2-metylo-4-okso-4-(1-

pirolidynylo) butylo]morfolina 
RACEMORFAN  rfinan (±)-3-hydroksy-17-metylomo
REMIFENTANYL lo)-

ropionyloamino)-piperydyno-4-
arboksylowego 

 ester metylowy kwasu 1-(2-metoksykarbonyloety
4-(fenylop
k

SUFENTANIL  N-[4-(metoksymetylo)-1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-
piperydylo] propionanilid 

TEBAKON  acetylodihydrokodeinon, czyli 6-acetoksy-6,7-
didehydro-4,5α-epoksy-3-metoksy-17-
metylomorfinan 

TEBAINA  poksy-3,6-dimetoksy-6,7,8,14-tetradehydro-4,5α-e
17- 
metylomorfinan 

 Tiofentanyl N-[1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo]propionanilid 
TRIMEPERYDYNA  4-fenylo-1,2,5-trimetylo-4-propionyloksypiperydyna 
TYLIDYNA  ester etylowy kwasu (+)-trans-2-(dimetyloamino)-1-

fenylo-3-cyklohekseno-1-karboksylowego 
oraz: 

 odurzających wymienionych w nini izomerów 
aczenia chemicznego, chyba że izomery takie są wyraźnie wyłączone, 

tery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich estrów i ete-
, chyba że są on ione w innej

- sole środków odurzających wymienionych w niniejsze ome-
wa wyżej, jeże  istnienie takich soli 

- izomery środków ejszej grupie, jeżeli istnienie takich  
jest możliwe w ramach użytego o n

- estry i e

z

rów jest możliwe e wymien  grupie, 

j grupie, włączając w to sole estrów, eterów i iz
rów, o których mo li jest możliwe 

2. Środki odurza

Międzynarodowe nazwy 
zalecane 

jące grupy II-N 

Inne nazwy Oznaczenia chemiczne 

1 2 3 
ACETYLODIHYDROKODEI
NA 

 6-acetylo-7,8-dihydrokodeina 
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KODEINA  3-O-metylomorfina, czyli 7,8-didehydro-4,5α-
epoksy-3-metoksy-17-metylomorfinan-6α-ol 

DEKSTROPROPOKSYFEN  (+)-1,2-difenylo-4-dimetyloamino-3-metylo-2
propionyloksybut

-
an,  

dimetyloamino-3-metylo-2-butanolu 
czyli propionian (2S, 3R)-(+)-1,2-difenylo-4-

DIHYDROKODEINA  7,8-dihydrokodeina 
ETYLOMORFINA Dionina 3-O-etylomorfina 
FOLKODYNA  morfolinyloetylomorfina, czyli 7,8-didehydro-4,5α-

epoksy-17-metylo-3-(2-morfolinoetoksy)morfinan-
6α-ol 

NIKODYKODYNA  6-nikotynoilo-7,8-dih drokodeina y
NIKOKODYNA  6-nikotynoilokodeina 
NORKODEINA  N-demetylokodeina 
PROPIRAM  lo)-N-(2-pirydylo) pro-N-(1-metylo-2-piperydynoety

pionamid 
oraz: 
- izomery środków odurzających wymienionych w nini ch izomerów jest 

 użytego oznaczenia chemicznego, c t wyraźnie wy-

- sole środków odurzających wymienionych w niniejsze e-
owa wyżej, jeże  istnienie takich soli 

ejszej grupie, jeżeli istnienie taki
możliwe w ramach
łączone, 

hyba że istnienie takich izomerów jes

 
j grupie, włączając w to sole estrów, eterów i izom

rów, o których m li jest możliwe 
 

3. Środki odurzaj

1. Preparaty zawierające oprócz innych składni mg 
w jednej dawce lub st enie nie przekracza 1,5 % w preparatach w formie niepodzielonej. 

2. Preparaty zawierające oprócz innych składni
 

YDROKODEINĘ 
 

- NIKOKODYNĘ 
 w których ilość środka odurzającego nie przekracza 100 mg w jednej dawce lub stężenie 

 % w pr ormie niepodzielone
 
3. Preparaty zawierające w jednej dawce najwyżej 2,5 mg difenoksylatu obliczonego w posta-

j ż 0,025 mg siarczanu
  

ące grupy III-N 

ków kodeinę, której ilość nie przekracza 50 
ęż

 
ków:  

- ACETYLODIHYDROKODEIN
 

Ę 

- DIH

- ETYLOMORFINĘ 
 
- NORKODEINĘ 
 
- NIKODYKODYNĘ 
 

nie przekracza 2,5 eparatach w f j. 

ci zasady i nie mnie ni  atropiny w jednej dawce. 
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4. P
winianu atropiny
reparaty zawierające  jednej dawce nie w  

, które odpowiadają co najm
 

4. Środki odurzaj

Międzynarodowe nazwy 
zalecane 

Inne nazwy 

 w ięcej niż 0,5 mg difenoksyny oraz takie ilości
niej 5 % dawki difenoksyny.  

ące grupy IV-N 

Oznaczenia chemiczne 

1 2 3 
ACETORFINA*)  3- -tetrahydro-7α-(1-hydroksy-1-

m
O-acetylo-6,7,8, 14
etylobutylo)-6,14-endo-etenooripawina 

 Acetylo-α-
metylofentanyl 

N-[1-(α-metylofenetylo)-4-piperydylo]acetanilid 

 α lofentanyl N propionanilid -Mety -[1-(α-metylofenetylo)-4-piperydylo]
 3- etylotiofentanyl N ylo)etylo]-4-

pi id 
M -[3-metylo-1-[2-(2-tien

perydylo]propionanil
 β-Hydroksyfentanyl N-[1-(β-hydroksyfenetylo)-4-piperydylo]propionanilid 
 β-Hydroksy-3-

metylofentanyl 
N fenetylo)-3-metylo-4-piperydylo]- 
propionanilid 

-[1-(β-hydroksy

DEZOMORFINA  dihydrodeoksymorfina,  
czyli 4,5-epoksy-3-hydroksy-17-metylomorfinan 

ETORFINA*)  6,7,8,14-tetrahydro-7α-(1-hydroksy-1-metylobutylo)-
6,14-endo-etenooripawina 

HEROINA  diacetylomorfina,  
czyli 3,6α-diacetoksy-7,8-didehydro-4,5α-epoksy-17-
metylomorfinan 

KETOBEMIDON Cliradon lo-1-metylo-4-propionylopiperydyna4-m-hydroksyfeny
KONOP
innych niż 
wyciągi, nalewki farmaceu-
tyczne, 
inne wy ągi z konopi innych 
niż włókniste 

I ZIELE I ŻYWICA 
włókniste oraz 

  

a także wszystkie 
ci

 nyl N-(1-fenetylo-3-metylo-4-piperydylo)propionanilid 
(forma cis- i forma trans-) 

3-Metylofenta

 MPPP propionian 4-fenylo-1-metylo-4-piperydynolu 
 Para-fluorofentanyl 4’-fluoro-N-(1-fenetylo-4-piperydylo)propionanilid 
 PEPAP octan 1-fenetylo-4-fenylo-4-piperydynolu 
 Tiofentanyl N-[1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo]propionanilid 
 
oraz: 
- izomery mienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich izomerów jest 
możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że izomery takie są wyraźnie wyłączone, 
 
- estry i te te-
rów jest mo
 
- sole śr me-
rów, o któr

 środków odurzających wy

 e ry środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich estrów i e
żliwe, chyba że są one wymienione w innej grupie, 

odków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole estrów, eterów i izo
ych mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe 
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*) może być stosowana w lecznictwie zwierząt 
 

  



 

Załącznik nr 2 

WYKAZ SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH 
 

1. Substancje psychotropowe grupy I-P 
 

Międzynarodowe nazwy 
zalecane 

Inne nazwy Oznaczenia chemiczne 

1 2 3 

 2C-I 2,5-dimetoksy-4-jodofenetyloamina 

 2C-T-2 2,5-dimetoksy-4-etylotiofenetyloamina 

 2C-T-7 2,5-dimetoksy-4-n-propylotiofenetyloamina 

BROLAMFETAMINA DOB 2,5-dimetoksy-4-bromoamfetamina 

 DET N,N-dietylotryptamina 

 

 

DMA (±)-2,5-dimetoksy-α-metylofenetyloamina,  

czyli 2,5-dimetoksyamfetamina 

 DOET (±)-2,5-dimetoksy-4-etylo-α-metylofenetyloamina,  

czyli 2,5-dimetoksy-4-etyloamfetamina 

 DMHP 3-(1,2-dimetyloheptylo)-1-hydroksy-7,8,9,10-
tetrahydro-6,6,9-trimetylo-6H-dibenzo[b,d]piran 

 DMT N,N-dimetylotryptamina 

ETRYPTAMINA  3-(2-aminobutylo)indol 

 N-Etylo-MDA, 
MDEA 

(±)-N-etylo-α-metylo-3,4-(metylenodioksy)-
fenetyloamina 

 N-Hydroksy-MDA (±)-N-[α-metylo-3,4-(metylenodioksy)fenetylo] hy-
droksylamina 

 Metkatynon 2-(metyloamino)-1-fenylopropan-1-on 

 4-Metyloaminoreks (±)-cis-2-amino-4-metylo-5-fenylo-2-oksazolina 

 4-MTA α-metylo-4-metylotiofenetyloamina czyli  

4-metylotioamfetamina 

ETYCYKLIDYNA PCE N-etylo-1-fenylocykloheksyloamina 

KATYNON  (-)-α-aminopropiofenon 

(+)-LIZERGID LSD, LSD-25 dietyloamid kwasu 9,10-didehydro-6-metyloergolino-
8β-karboksylowego 

 MDMA (±)-3,4-metylenodioksy-N,α-dimetylofenetyloamina,  

czyli 3,4-metylenodioksymetamfetamina 

 MMDA (±)-5-metoksy-3,4-metylenodioksy-α- metylofenetylo-
amina,  

czyli 5-metoksy-3,4-metylenodioksyamfetamina 

 Meskalina 3,4,5-trimetoksyfenetyloamina 

 Paraheksyl 3-heksylo-1-hydroksy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-



 2

trimetylo-6H-dibenzo[b,d]piran 

 ina,  

czyli para-metoksyamfetamina 

PMA 4-metoksy-α-metylofenetyloam

 PMMA lofenetyloamina, czyli  

p-metoksymetam

4-metoksy-N,α-dimety

fetamina 

 Psylocyna 3-(2-dimetyloaminoetylo)-4-hydroksyindol 

PSYLOCYB   diwodorofosforan 3-(2-dim loaminoetylo)-4-indolilu INA ety

ROLICYKLIDYNA PCPY PHP, 1-(1-fenylocykloheksylo)pirolidyna 

 STP, DOM lo)propan 2-amino-1-(2,5-dimetoksy-4-metylofeny

TENAMFETAMINA MDA 3,4-metylenodioksyamfetamina 

TENOCYKLIDYNA TCP 1-[1-(2-tienylo)cykloheksylo]piperydyna 

 TMA 
 

(±)-3,4,5-trimetoksy-α-metylofenetyloamina,  

czyli 3,4,5-trimetoksyamfetamina 

 TMA-2 2,4,5-trimetoksyamfetamina 

 Tetrahydrokannabinole 

lo-6H-

- tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-

tylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol, 

tylo-

etylo-3-pentylo-6H-

H-dibenzo[b,d]piran-1-ol 

następujące izomery i ich warianty stereochemiczne: 

 

⇒ 7,8,9,10- tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-penty
dibenzo[b,d]piran-1-ol, 

 

⇒ (9R,10aR)-8,9,10,10a
pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol, 

 

⇒ (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a- tetrahydro-6,6,9-
trimetylo-3-pen

 

⇒ (6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trime
3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol, 

 

⇒ 6a,7,8,9- tetrahydro-6,6,9-trim
dibenzo[b,d]piran-1-ol, 

 

⇒ (6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-heksahydro-6,6,9-
trimetylo-3-pentylo-6

- oraz sole substancji zamiesz w tej grupie w
liwe, 

- stereoizomery substancji zamieszczonych w tej grup  istnienie takich stereoizomerów jest możliwe 
w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że

czonych  każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest moż-

 

ie, jeżeli
 stereoizomery takie są wyraźnie wyłączone 
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2. Substancje psyc

Międzynarodowe nazwy 
zalecane 

e nazwy 

 

hotropowe grupy II-P 

Inn Oznaczenia chemiczne 

1 2 3 

 2C-B 4-bromo-2,5-dimetoksyfenetyloamina 

AMFETAMINA Psychedryna  (±)-2-amino-1-fenylopropan 

AMINEPTYNA n- Kwas 7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyklohepte
5-ylo)amino]-heptanowy 

DEKSAMFETAMINA  (+)-2-amino-1-fenylopropan 

FENCYKLIDYNA PCP 1-(1-fenylocykloheksylo)piperydyna 

FENETYLINA -
-2,6-dion 

 (±)-3,7-dihydro-1,3-dimetylo-7-[2-[(1-metylo-2
fenetylo)-amino]-etylo]-1H-puryno

FENMETRAZYNA  2-fenylo-3-metylomorfolina 

KETAMINA  2-(2-chlorofenylo)-2-(metyloamino)-cykloheksan 

LEWAMFETAMINA  )-α-metylofenetyloamina (-

LEWOMETAMFETAMIN
A 

 (-)-1-N,α-dimetylofenetyloamina 

MEKLOKWALON  -(o-chlorofenylo)-2-metylo-4(3H)-chinazolinon 3

METAKWALON  2-metylo-3-(o-tolilo)-4(3H)-chinazolinon 

METAMFETAMINA Metamfetamina 

racemiczna ±)-2-metyloamino-1-fenylopropan 

(+)-2-metyloamino-1-fenylopropan 

(

METYLOFENIDAT Rytalina ester metylowy kwasu α-fenylo-(2-piperydyno)-
octowego 

PENTAZOCYNA Fortral (2R*, 6R*, 11R*)-1,2,3,4,5,6-heksahydro-8-hydroksy-
6,11-dimetylo-3-(3-metylo-2-butenylo)-2,6-metano-3-
benzazocyna 

SEKOBARBITAL  was 5-allilo-5-(1-metylobutylo)barbiturowy k

 ∆-9-
Tetrahydrokannabinol 

i jego warianty stereo-
chemiczne 

piran-1-ol 
(6aR,10aR)-6a,7,8,10a- tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-
pentylo-6H-dibenzo[b,d]

ZIPEPROL  α-(α-metoksybenzylo-4-β-metoksyfenylo)-1-
piperazynoetanol 

oraz sole substancji zamieszczonych w tej grupie w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe
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Międzynarodowe nazwy 
zalecane 

Inne nazwy Oznaczenia chemiczne 

1 3 2 

AMOBARBITAL Amyt kwas 5-etylo-5-ial zopentylobarbiturowy 

BUPRENORFINA  21-cyklopropylo-7-α-[(S)-1-hydroksy-1,2,2-
trimetylopropylo]-6,14-end tano-6,7,8,14-o-e
tetrahydrooripawina 

BUTALBITAL  kwas 5-allilo-5-izobutylobarbiturowy 

CYKLOBARBITAL  kwas 5-(1-cykloheksen-1-ylo)-5-etylobarbiturowy 

FLUNITRAZEPAM  ydro-1-metylo-7-nitro-2H-5-(o-fluorofenylo)-1,3-dih
1,4-benzodiazepin-2-on 

GLUTETIMID Glimid 3-etylo-3-fenylo-2,6-dioksopiperydyna 

KATYNA  (+)-treo-2-amino-1-hydroksy-1-fenylopropan 

PENTOBARBITAL Nembutal  kwas 5-etylo-5-(1-metylobutylo)-barbiturowy

oraz sole substancji zamieszczonych w tej grupie w k ie takich soli jest możliweażdym przypadku, gdy istnien

 

4. Substancje psych

zalecane 
Inne nazwy iczne 

otropowe grupy IV-P 

Międzynarodowe nazwy Oznaczenia chem

1 2 3 

ALLOBARBITAL  kwas 5,5-diallilobarbiturowy 

ALPRAZOLAM  8-chloro-6-fenylo-1-metylo-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4] 
benzodiazepina 

AMFEPRAMON Dietylopropion 2-dietyloamino-1-fenylo-1-propanon 

AMINOREKS  fenylo-2-oksazolina 2-amino-5-

BROMAZEPAM  7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pirydylo)-2H-1,4-
benzodiazepin-2-on 

BROTIZOLAM  lo)-9-metylo-6H-tieno[3,2-f]-2-bromo-4-(o-chlorofeny
s-triazolo[4,3-a][1,4]diazepina 

BARBITAL nalum Vero kwas 5,5-dietylobarbiturowy 

BENZFETAMINA ina  N-benzylo-N- α-dimetylofenetyloam

BUTOBARBITAL kwas 5-butylo-5-etylobarbiturowy  

CHLORDIAZEPOKSYD lenium 4-tlenek-7-chloro-5-fenylo-2-(m H-1,4- E etyloamino)-3

-benzodiazepiny 

DELORAZEPAM  7-chloro-5-(o-chlorofenylo)-1,3-dihydro-2H-1,4- 

-benzodiazepin-2-on 

DIAZEPAM Relanium 7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-1-metylo-2H-1,4- 

-benzodiazepin-2-on 

ESTAZOLAM  8-chloro-6-fenylo-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4] benzodia-
zepina 
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E  1-chloro-3-etyloTCHLORWYNOL -1-penten-4-in-3-ol 

ETYLAMFETAMINA  (±)-N-etylo-α-metylofenetyloamina,  

czyli N-etyloamfetamina 

ETYNAMAT  ester 1-etynylocykloheksylowy kwasu karbaminowego 

FENDIMETRAZYNA  (+)-3,4-dimetylo-2-fenylomorfolina 

FENKAMFAMINA  icyklo[2.2.1]heptano-2-amina (±)-N-etylo-3-fenylob

FENOBARBITAL uminalum L kwas 5-etylo-5-fenylobarbiturowy 

FENPROPOREKS  (±)-3-[(α-metylofenetylo)amino]propionitryl 

FENTERMINA  α, α-dimetylofenetyloamina 

FLUDIAZEPAM  lo)-1,3-dihydro-1-metylo-2H-7-chloro-5-(o-fluorofeny
1,4-benzodiazepin-2-on 

FLURAZEPAM fenylo)- 7-chloro-1-[2-(dietyloamino)etylo]-5-(o-fluoro
1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 

 GHB 

HALAZEPAM  7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-1-(2,2,2-trifluoroetylo)-
2H-1,4-benzodiazepin-2-on 

HALOKSAZOLAM  ofenylo)-2,3,7,11b-
tetrahydrooksaz zepin- 6(5H)-
on 

10-bromo-11b-(o-fluor
olo[3,2-d][1,4]-benzodia

KAMAZEPA   dimetylokarbaminian 7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-3-
nzodiazepin-2-onu 

M
hydroksy-1-metylo-2H-1,4-be

KETAZOLAM  11-chloro-12b-fenylo-8,12b-dihydro-2,8-dimetylo-4H-
[1,3]-oksazyno-[3,2-d] [1,4]benzodiazepino-4,7(6H)-
dion 

KLOBAZAM  7-chloro-5-fenylo-1-metylo-1H-1,5-benzodiazepino-
2,4(3H,5H)-dion 

KLONAZEPAM Rivotril 4-5-(o-chlorofenylo)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,
benzodiazepin-2-on 

KLORAZEPAT  kwas 7-chloro-5-fenylo-2,3-dihydro-2-okso-1H-1,4- 

-benzodiazepino-3-karboksylowy 

KLOKSAZOLAM dro-
)-on 

 10-chloro-11b-(o-chlorofenylo)-2,3,7,11b-tetrahy
oksazolo-[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H

KLOTIAZEPAM 

 

 

 

5-(o-chlorofenylo)-7-etylo-1,3-dihydro-1-metylo-2H-
tieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-on 

LEFETAMINA SPA no-1,2-difenyloetan,  (-)-1-dimetyloami

czyli (-)-N,N-dimetylo-1,2-difenyloetyloamina 

LOFLAZEPINIAN  -chloro-5-(o-fluorofenylo)-2,3-
ETYLOWY 

ester etylowy kwasu 7
dihydro-2-okso-1H-1,4-benzodiazepino-3-
karboksylowego 

LOPRAZOLAM  -dihydro-2-[(4-metylo-1-
] 

azepin-1-on 

6-(o-chlorofenylo)-2,4
piperazynylo)metyleno]-8-nitro-1H-imidazo[1,2-a][1,4
benzodi
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LORAZEPAM  7-chloro-5-(o-chlorofenylo)-1,3-dihydro-3-hydroksy-
2H-1,4-benzodiazepin-2-on 

LORMETAZEPAM  o)-1,3-dihydro-3-hydroksy-1-
epin-2-on 

7-chloro-5-(o-chlorofenyl
metylo-2H-1,4-benzodiaz

MAZINDOL  5-(p-chlorofenylo)-2,5-dihydro-3R-imidazo[2,1-a]-
izoindol-5-ol 

MEDAZEPAM Rudotel 7-chloro-5-fenylo-2,3-dihydro-1-metylo-1H-1,4-
benzodiazepina 

MEFENOREKS  (±)-N-(3-chloropropylo)-α-metylofenetyloamina 

MEPROBAMAT  2,2-di(karbam  oiloksymetylo)pentan, 

czyli dikarbaminian 2-metylo-2-propylo-1,3-
propanodiolu 

METYLOFENOBARBITA
L 

Prominalum kwas 5-etylo-5-fenylo-N-metylobarbiturowy 

METYPRYLON  3,3-diety etylo-2,4-piperydynodion lo-5-m

MEZOKARB  3-(α-metylofenylo)-N-(fenylokarbamoilo)-sydnonimina

MIDAZOLAM  -metylo-4H-imidazo[1,5-8-chloro-6-(o-fluorofenylo)-1
a] [1,4]benzodiazepina 

NIMETAZEPAM  
zodiazepin-2-on 

5-fenylo-1,3-dihydro-1-metylo-7-nitro-2H-1,4-
ben

NITRAZEPAM  5-fenylo-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-
on 

NORDAZEPAM  7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-
2-on 

OKSAZEPAM  ro-5-fenylo-1,3-dihydro-3-hydroksy-2H-1,4- 7-chlo

-benzodiazepin-2-on 

OKSAZOLAM  10-chloro-11b-fenylo-2,3,7,11b-tetrahydro-2-
metylooksazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on 

PEMOLINA  2-amino-5-fenylo-2-oksazolin-4-on,  

czyli 5-fenylo-2-imino-4-oksazolidynon 

PINAZEPAM  7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-1-(2-propionylo)-2H-
1,4-benzodiazepin-2-on 

PIPRADROL  1,1-difenylo-1-(2-piperydylo)metanol 

PIROWALERON  (±)-1-(4-metylofenylo)-2-(1-pirolidynylo)-1-pentanon 

PRAZEPAM  7-chloro-1-(cyklopropylometylo)-5-feny
2H-1,4-benzodiazepin-2-on 

lo-1,3-dihydro-

SEKBUTABARBITAL  kwas 5-sec-butylo-5-etylobarbiturowy 

TEMAZEPAM Signopam 7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-3-hydroksy-1-metylo-
2H-1,4-benzodiazepin-2-on 

TETRAZEPAM  7-chloro-5-(cykloheksen-1-ylo)-1,3-dihydro-1-m
2H-1,4-benzodiazepin-2-on 

etylo-

TRIAZOLAM  enylo)-1-metylo-4H-s-8-chloro-6-(o-chlorof
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triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina 

WINYLBITAL  inylobarbiturowy kwas 5-(1-metylobutylo)-5-w

ZOLPIDEM  N,N,6-trimetylo-2-(4-metylofenylo)-imidazo[1,2-
α]pirydyno-3-acetamid 

oraz sole substancji zamieszczonych w tej grupie w k liweażdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest moż
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