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MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan

Bogdan BORUSEWICZ

MARSZAŁEK SENATU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej

Polskiej na 16. posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2006 r. ustawę

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary.

Z poważaniem

(-) Marek Jurek



USTAWA

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Art. 1.

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485
oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 469) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego lub
substancji psychotropowej małoletniemu lub nakłania go do użycia takiego środka
lub substancji albo udziela ich w znacznych ilościach innej osobie,

podlega karze pozbawienia wolności od 6  miesięcy do lat  8.”;

2) art. 61 otrzymuje brzmienie:

„Art. 61. Kto, wbrew przepisom ustawy, rozporządzenia 273/2004 lub rozporządzenia
111/2005, w celu niedozwolonego wytworzenia środka odurzającego lub
substancji psychotropowej, wytwarza, przetwarza, przerabia, dokonuje
przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia,
wewnątrzwspólnotowej dostawy, przewozi przez terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub terytorium innego państwa, nabywa, posiada, przechowuje lub
wprowadza do obrotu prekursory,

podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5.”;

3) w art. 62 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat  8.”;

4) w art. 63:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku
niskomorfinowego, konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, lub krzew koki,

podlega  karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Tej samej karze podlega, kto, wbrew przepisom ustawy, zbiera mleczko makowe,
opium, słomę makową, liście koki, żywicę lub ziele konopi innych niż
włókniste.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
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„3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w  ust.  1, jest uprawa mogąca
dostarczyć znacznej ilości słomy makowej, liści koki, żywicy lub ziela konopi
innych niż włókniste, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od 6  miesięcy do lat  8.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z 2004 r. Nr 93, poz. 889,
Nr 191, poz.  1956 i Nr 243, poz. 2442 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1316, Nr 178, poz. 1479,
Nr 180, poz. 1492 i Nr 183, poz.  1538) w art. 16 w ust. 1 po pkt 12 kropkę zastępuje się
średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) określone w art. 53, art.  55 ust. 1 i 3, art. 56 ust. 1 i 3, art. 57, art. 58, art. 59 ust. 1 i 2,
art. 61, art. 62 ust. 1 i 2, art. 63, art. 64 ustawy z  dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485).”.

Art. 3.

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