
projekt 

 

Ustawa 

 

z dnia … 2021 r. 

 

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii  

 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 2050) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4: 

a) pkt 28 otrzymuje brzmienie: „28) uprawa maku lub konopi – każdą uprawę 

maku lub konopi bez względu na powierzchnię, z wyłączeniem uprawy 

konopi na własny użytek;”, 

b) po pkt. 28 dodaje się pkt 28a w brzmieniu: „28a) uprawa konopi na własny 

użytek – uprawę konopi w miejscu zamieszkania w liczbie nieprzekraczającej 

4 roślin na jedno gospodarstwo domowe;”; 

2) w art. 53 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: “3. Nie popełnia przestępstwa, 

o którym mowa w ust. 1, kto wytwarza, przetwarza albo przerabia żywicę lub 

ziele konopi innych niż włókniste w ilości nieprzekraczającej 5 gramów łącznie.” 

3) w art. 62 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Nie popełnia przestępstwa, 

o którym mowa w ust. 1, kto posiada przeznaczone  na własny użytek żywicę 

konopi lub ziele konopi innych niż włókniste w ilości nieprzekraczającej 5 

gramów łącznie.”; 

4) po art. 62b dodaje się artykuł 62c w brzmieniu:  

“Art. 62c. 1. Kto posiada więcej niż 5 gramów, ale mniej niż 10 gramów łącznie 

żywicy konopi lub ziela konopi innych niż włókniste na własny użytek 

konsumpcyjny podlega karze grzywny w wysokości od 500 do 2000 zł. 

2. W sprawach o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu 

w sprawach o wykroczenia. 



3. Postępowanie w sprawie czynu, o którym mowa w ust. 1, można umorzyć 

również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, 

jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na 

okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.” 

5) w art. 63 po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: „4. Nie popełnia 

przestępstwa, o którym mowa w ust. 1, kto na własny użytek uprawia konopie 

w miejscu zamieszkania w ilości maksymalnie 4 roślin na jedno gospodarstwo 

domowe. 

5. Nie popełnia przestępstwa, o którym mowa w ust. 2, kto na własny użytek 

zbiera żywicę lub ziele konopi innych niż włókniste w ilości nieprzekraczającej 

10 gramów łącznie.” 

 

 Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

 

  



Uzasadnienie 

 

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy 

 

Proponowane zmiany w ustawie o zapobieganiu narkomanii mają na celu 

racjonalizację przepisów dot. kar za posiadanie przez osoby dorosłe niewielkich ilości 

marihuany i haszyszu na własne potrzeby. Projektodawca przewiduje, że posiadanie 

niewielkich ilości marihuany i haszyszu na własne potrzeby nie będzie karane (do 5 

gramów) lub będzie karane grzywną (od 5 do 10 gramów). Podobnie nie będzie karane 

posiadanie 4 krzaków konopi innych niż włókniste na gospodarstwo domowe.  

Obecnie obowiązujące przepisy prawne, penalizujące posiadanie nawet 

najmniejszej ilości narkotyku, są nieskuteczne, nieadekwatne, a ich skutki, m.in. - 

łamanie życia ludziom za posiadanie tzw. “jointa”, zbyt restrykcyjne. Zgodnie z art. 62 

ust. 1 u.p.n. posiadanie wbrew przepisom ustawy środków odurzających lub substancji 

psychotropowych jest przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 

3.  

Projektowane przepisy wychodzą naprzeciw poparciu społecznemu a także  

popularności marihuany w Polsce. Ziele i żywica konopi są najczęściej spożywanymi 

nielegalnymi środkami odurzającymi w Polsce. Według badania przeprowadzonego 

przez Kantar Polska na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii 

(KBPN) w 2018 roku do zażywania marihuany lub haszyszu w ciągu 12 miesięcy 

poprzedzających badanie przyznało się 7,8% osób w wieku 15-34 lat. Zważywszy, że 

według danych GUS w 2018 roku w Polsce żyło 9571,7 tys. osób w wieku 15-34 lat, 

można oszacować, że wyłącznie w tej grupie wiekowej w ciągu 12 miesięcy przed 

przeprowadzeniem badania marihuanę lub haszysz zażyło ok. 746,6 tys. osób.  

Poparcie dla dekryminalizacji posiadania marihuany na własny użytek wyraża 

w Polsce ponad 60 proc. społeczeństwa. Potwierdzają to zarówno badania CBOS, 

przeprowadzonych na przełomie września i października  2020 roku na zlecenie 

Wolnych Konopii , jak również z przeprowadzonych w lipcu 2020 roku badania Kantar.  

Polityka zapobiegania narkomanii oparta o karanie nie daje rezultatu ani w 

Polsce ani na świecie. Czarny rynek kwitnie, a osoby, które są uzależnione potrzebują 

pomocy, a nie kar. Liberalizacja przepisów dot. marihuany jest widoczna w wielu 



państwach świata, m. in. w Norwegii, gdzie rząd przedstawił projekt dekryminalizacji 

posiadania i spożywania marihuany oraz innych substancji – w jego ramach dozwolone 

będą „niewielkie ilości”, m.in. dziesięć gramów marihuany. Dyskusja na temat 

złagodzenia prawa dotyczącego marihuany toczy się także na Malcie, gdzie rząd 

planuje zniesienia kary pozbawienia wolności dla osób, które posiadają niewielkie ilości 

marihuany lub hodują sadzonki na własny użytek. W wielu państwach Unii Europejskiej 

marihuana jest zdekryminalizowana albo dopuszczalne jest jej medyczne użycie. W 

Holandii, gdzie spożycie marihuany nie jest zalegalizowane, ale „tolerowane”, działają 

„coffee shopy”; w Katalonii istnieją kluby, które hodują i dostarczają marihuanę dla 

zarejestrowanych członków. Podobne rozwiązania funkcjonują w Wielkiej Brytanii. W 

Belgii można hodować konopie indyjskie na własny użytek i spożywać marihuanę 

prywatnie, jednak nie w miejscach publicznych. Posiadanie do trzech gramów 

marihuany uznawane jest za wykroczenie. We Włoszech uprawa niewielkiej ilości 

marihuany prywatnie i na własny użytek nie jest przestępstwem. W Luksemburgu 

posiadanie niewielkich ilości marihuany do celów rekreacyjnych zostało 

zdekryminalizowane w 2001 r. – za pierwsze wykroczenie grozi jedynie grzywna. W 

2018 r. Luksemburg ogłosił plany zalegalizowania marihuany do użytku dla dorosłych 

- zamierza zalegalizować posiadanie 30 g marihuany, a dochody z podatków 

przeznaczyć na edukację antynarkotykową i programy leczenia uzależnień.   

W grudniu 2020 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych podjęło decyzję o 

zmianie klasyfikacji konopi indyjskich, uznając terapeutyczne zastosowanie roślin 

konopi i zaprzestania przedstawiania jej jako “szczególnie podatną na nadużycia i 

wywołującą negatywne skutki“. Badania prowadzone m.in. w Stanach Zjednoczonych 

wskazują, iż marihuana jest środkiem mniej uzależniającym niż alkohol. Ten ostatni 

ma też większy związek z przemocą domową, a jego przedawkowanie może prowadzić 

do śmierci (nie stwierdzono przedawkowania marihuany)   

 

2. Projektowany stan prawny 

Celem nowelizacji jest wdrożenie ustawowej definicji uprawy konopi na własny 

użytek oraz wyłączenie i ograniczenie karalności posiadania ziela konopi lub żywicy 

konopi w niewielkich ilościach. 



  Racjonalizując podejście do posiadania i hodowania narkotyku projektodawca  

zakłada zmianę ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 852 i 1818 oraz z 2020 r. poz. 322; dalej: „u.p.n.”) w celu wyłączenia 

przestępności posiadania niewielkich ilości ziela konopi innych niż włókniste 

(marihuany) oraz żywicy konopi (haszyszu). Proponuje się, by przestępstwa nie 

stanowiło posiadanie do 5 gramów marihuany lub haszyszu. Analogicznie 

projektowane przepisy wyłącząją przestępność czynu polegającego na wytwarzaniu, 

przetwarzaniu lub przerabianiu żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste, jeśli 

przedmiotem czynu jest ilość substancji nieprzekraczająca 5 gramów.  

 Proponowana nowelizacja proponuje dodanie w treści u.p.n. art. 62c, który w 

przypadku posiadania od 5 do 10 gramów marihuany lub haszyszu przewiduje karę 

grzywny w wysokości od 500 do 2000 zł. Projektowany przepis przewiduje 

odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, co 

znacznie odciąży wymiar sprawiedliwości. Projektowany art. 62c zakłada ponadto 

możliwość umorzenia postępowania przed wydaniem postanowienia o wszczęciu 

śledztwa lub dochodzenia. 

Nowelizacja w zakresie art. 63 u.p.n. zakłada zniesienie przestępności czynu 

polegającego na uprawie na własny użytek w jednym gospodarstwie domowym do 4 

roślin konopi, w tym konopi innych niż włókniste oraz zbioru ziela lub żywicy konopi w 

ilości nieprzekraczającej 10 gramów. 

 

3. Źródła finansowania i skutki finansowe 

Projektowane rozwiązania mogą wywołać pozytywne skutki finansowe dla Skarbu 

Państwa poprzez ograniczenie wydatków związanych z finansowaniem odbywania kary 

pozbawienia i kary ograniczenia wolności orzekanych na podstawie ustawy. Podobne 

oszczędności po stronie Skarbu Państwa przynieść może regulacja rozszerzajaca 

zakres spraw, w których postanowić można o umorzeniu postępowania jeszcze przed 

wszczęciem dochodzenia lub śledztwa, co znacznie ograniczy wydatki środków 

publicznych związane z prowadzeniem postępowań. 

Wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie orzekania kary grzywny przynieść może 

ponadto w miejsce wydatków – wpływy, które następnie mogą zostać 



rozdysponowane na pokrycie kosztów funkcjonowania organów ścigania lub 

prowadzenia programów przeciwdziałania narkomanii. 

Projektowane regulacje ograniczają ponadto znacząco zaangażowanie Policji, co 

również przyczynić się może do powstania oszczędności w sektorze finansów 

publicznych. 

4. Oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej i 

braku obowiązku przedstawienia projektu instytucjom Unii Europejskiej 

 

Przedmiot regulacji nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów 

dotyczących notyfikacji norm i aktów prawnych.  

 

5. Obowiązek notyfikacji zgodnie z przepisami dotyczącymi funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 

 

Projekt ustawy nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom 

Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji lub uzgodnienia. 

 

6. Wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw 

Projektowana nowelizacja nie ma wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców 

oraz małych i średnich przedsiębiorców.  

 

7. Konsultacje społeczne 

Założenia projektu ustawy zostały poddane szerokim konsultacjom społecznym.  

 

8. Zgodność z Konstytucją RP  

W ocenie projektodawcy przedstawiony projekt ustawy jest zgodny z 

Konstytucją RP. 

9. Założenia projektów podstawowych aktów wykonawczych  



 Projekt ustawy nie wymaga wydania nowych aktów wykonawczych.  

 

 


