
NOTATKA z wspólnego posiedzenia
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Zdrowia

Nr posiedzenia: 402 Nr posiedzenia:123

Data posiedzenia:  13 kwietnia 2011 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator  Władysław Sidorowicz – przewodniczący Komisji Zdrowia

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz
niektórych innych ustaw (druk senacki nr1165 , druki sejmowe nr 3420,do druku
3420, 3980, 3980-A ).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej: Zbigniew Cichoń,
Stanisław Gogacz , Leon Kieres, Krzysztof  Majkowski, Bohdan Paszkowski,
Piotr Zientarski,

− senatorowie członkowie Komisji Zdrowia: Ryszard Józef Górecki, Stanisław
Karczewski, Norbert Jan Krajczy ,Waldemar Kraska ,Rafał Muchacki,
Zbigniew Michał Pawłowicz, Leszek Piechota, Władysław Sidorowicz,
Henryk Maciej Woźniak,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Sprawiedliwości:

− podsekretarz stanu  Zbigniew Wrona,
− prokurator Monika Murawska,
− zastępca dyrektora Departamentu Legislacyjno Prawnego Tomasz

Szafrański,
− starszy specjalista w Departamencie Legislacyjno Prawnym Marian

Ciężki,
− zastępca dyrektora Departamentu Legislacyjno Prawnego Dorota

Kramarczyk,
− starszy specjalista Anna Fit,
− koordynator Barbara Wilanowska,

− Ministerstwo Zdrowia:
− podsekretarz stanu  Andrzej Włodarczyk,
− naczelnik Wydziału Psychiatrii i Patologii Kuba Sękowski,

− Główny Inspektor Farmaceutyczny:
− zastępca Głównego Inspektora Farmaceutycznego Zbigniew Niewójt,

− Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii:
− dyrektor Piotr Jabłoński,

− Polska Sieć Polityki Narkotykowej:
− członek KS Grażyna Konieczny,
− prezes Marta Gaszyńska,

− Społeczny Komitet do Spraw AIDS:
− doradca Agata Kwiatkowska ,

− Kancelaria Prezydenta:
− rzeczoznawca Katarzyna Pasterczyk,
− Helsińska Federacja praw Człowieka:

− prawnik Barbara Grabowska.
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− Sejm RP:
− poseł Andrzej Czuma
− poseł Iwona Arent,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu Jakub Zabielski.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona. Ustawa

ma na celu zwiększenia skuteczności polityki karnej poprzez wzmocnienie przepisów mających na
celu ograniczenie zjawiska przestępczości i powrotu do przestępstwa wśród osób używających
środków odurzających.
Podsekretarz stanu w ministerstwie Zdrowia Andrzej Włodarczyk wskazał, że dla resortu zdrowia
najważniejsze przepisy nowelizacji dotyczą art. 72 i 73. Przewidują one możliwość zawieszenia
wykonywania kary i zawieszenia postępowania, jeśli sprawca zechce poddać się terapii.
Senator Piotr Zientarski poinformował komisje o apelu fundacji „Więcej przestrzeni”, który
sprowadza się do depenalizacji posiadania małej ilości narkotyków ( ziela konopi).
Podsekretarz stanu Zbigniew Wrona powiedział, że rząd jest przeciw legalizacji jakichkolwiek
narkotyków.
Lobbystka na rzecz pacjentów medycznej marihuany Eliza Walczak wystąpiła z apelem
o zalegalizowanie cannabis jako ziela leczniczego.
Senator Stanisław Karczewski zgłosił wniosek o odrzucenia tej ustawy, gdyż w jego ocenie ustawa
legalizuje posiadanie małej ilości narkotyków. Zgłosił też wniosek o skreślenie art.62a ustawy,
który przewiduje możliwość umorzenia postępowania, jeżeli przedmiotem czynu są środki
odurzające w ilości nieznacznej przeznaczone na własny użytek.
Poseł Iwona Arent oceniła, że ustawa jest generalnie dobra, potrzebna i ma dobre rozwiązania, ale
art.62a ustawy jest zbędny.
Przewodniczący Komisji Zdrowia senator Władysław Sidorowicz podkreślił, że ustawa nie
przewiduje depenalizacji posiadania narkotyków, stwarza natomiast możliwość elastycznego
reagowania przez policję i prokuraturę.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego zgłosił szereg uwag do ustawy o charakterze redakcyjnym
i precyzującym przepisy ustawy.
Większość z nich została formalnie zgłoszona jako poprawki przez senatora Zbigniewa Cichonia
i senatora Bohdana Paszkowskiego.
Komisje odrzuciły wniosek senatora Stanisława Karczewskiego o odrzucenie ustawy.
Wniosek ten został poparty przez mniejszość komisji.
Komisje odrzuciły również wszystkie przedstawione poprawki od ustawy.
Poprawki senatora Zbigniewa Cichonia oraz senatora Bohdana Paszkowskiego zostały poparte
przez mniejszość komisji.
Senator Piotr Zientarski oraz senator Władysław Sidorowicz zgłosili wniosek o przyjęcie ustawy
bez poprawek.
Komisje przyjęły przedstawiony wniosek.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Henryka Woźniaka.
Sprawozdawcami mniejszości komisji zostali senatorowie Stanisław Karczewski i Bohdan
Paszkowski.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr1165A ).

W posiedzeniu komisji uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową: Prezes Zjednoczonych Experymentów Społecznej
Tolerancji Eliza Walczak.
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