Projekt 31.01.2014
U S T AWA
z dnia ……………….……………….
o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw1),2)
Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.
z 2012 r. poz. 124) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 4:
a) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) narkomania – stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne
środków odurzających, substancji psychotropowych lub nowych substancji
psychoaktywnych, w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie
od nich;”,
b) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:
„11a) nowa substancja psychoaktywna – substancję pochodzenia naturalnego lub
syntetycznego w każdym stanie fizycznym, o działaniu na ośrodkowy układ
nerwowy, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 44d ust. 2;”,
c) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych – działania ukierunkowane na
zmniejszenie problemów zdrowotnych i społecznych wnikających z używania
w celach innych niż medyczne środków odurzających lub substancji
psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych;”,
d) pkt 14 i 15 otrzymują brzmienie:
„14) osoba zagrożona uzależnieniem – osobę, u której zespół zjawisk psychicznych
i oddziaływań środowiskowych stwarza duże prawdopodobieństwo powstania
uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych, albo

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawę
z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej.
2) Niniejsza ustawa została notyfikowana Komisji Europejskiej w dniu … pod numerem …, zgodnie z §
4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które
wdraża dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą
procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług
społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).
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osobę sporadycznie używającą środków odurzających lub substancji
psychotropowych, lub nowych substancji psychoaktywnych;
15) osoba uzależniona – osobę, która w wyniku używania środków odurzających,
substancji psychotropowych, lub nowych substancji psychoaktywnych albo
używania ich w celach medycznych znajduje się w stanie uzależnienia od tych
środków lub substancji;”,
e) pkt 27 otrzymuje brzmienie:
„27) środek zastępczy – produkt, zawierający co najmniej jedną nową substancję
psychoaktywną lub inną substancję o podobnym działaniu na ośrodkowy układ
nerwowy, który może być użyty zamiast środka odurzającego lub substancji
psychotropowej, lub w takich samych celach jak środek odurzający lub
substancja psychotropowa, których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie
jest regulowane na podstawie przepisów odrębnych; do środków zastępczych
nie stosuje się przepisów o ogólnym bezpieczeństwie produktów;”,
f) pkt 37 otrzymuje brzmienie:
„37) ziele konopi innych niż włókniste – każdą naziemną część rośliny konopi
(pojedynczą lub w mieszaninie) z wyłączeniem nasion, zawierającą powyżej
0,20%

sumy

delta-9-tetrahydrokannabinolu

oraz

kwasu

tetrahydrokannabinolowego (kwasu delta-9-THC-2-karboksylowego).”;
2) w art. 5 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) podmioty lecznicze i inne podmioty działające w ochronie zdrowia;”;
3) w art. 6 w ust. 3:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) inicjowanie działań zmierzających do ograniczania używania środków
odurzających,

substancji

psychotropowych

i

nowych

substancji

psychoaktywnych;”,
b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) dokonywanie okresowych ocen programów profilaktycznych, leczniczych,
rehabilitacyjnych i readaptacyjnych pod względem ich skuteczności w zakresie
ograniczenia używania środków odurzających, substancji psychotropowych,
środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych;”;
4) w art. 9 w ust. 7 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
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„6) gromadzenie i analiza informacji dotyczących nowopojawiających się trendów
w używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji
psychoaktywnych i środków zastępczych.”;
5) w art. 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) monitorowanie i koordynowanie działań w zakresie realizacji polityki państwa w
obszarze

środków

odurzających,

substancji

psychotropowych,

środków

zastępczych, prekursorów i nowych substancji psychoaktywnych;”;
6) w rozdziale 2 po art. 18 dodaje się art. 18a–18c w brzmieniu:
„Art. 18a. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia powołuje Zespół do spraw oceny
ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji
psychoaktywnych, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw
zdrowia w sprawach oceny potencjalnych zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi oraz
społecznej szkodliwości wynikających z używania substancji, co do których istnieje
podejrzenie, że działają na ośrodkowy układ nerwowy, w szczególności niebędących
nową substancją psychoaktywną ale wykazujących działanie na ośrodkowy układ
nerwowy.
3. Członkami Zespołu są specjaliści w zakresie spraw, o których mowa w ust. 2,
posiadający wiedzę co najmniej w jednej z dziedzin:
1) nauki chemiczne;
2) farmakologia;
3) toksykologia kliniczna;
4) toksykologia analityczna;
5) psychiatria;
6) nauki społeczne;
7) nauki prawne.
4. W skład Zespołu wchodzą:
1) członkowie powołani przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym
przewodniczący i zastępca przewodniczącego;
2) członkowie powołani przez ministra właściwego do spraw zdrowia na wniosek:
a) Ministra Sprawiedliwości,
b) Ministra Obrony Narodowej,
c) ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
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d) ministra właściwego do spraw gospodarki,
e) Szefa Służby Celnej.
5. Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje członków Zespołu z własnej
inicjatywy lub na wniosek organu, który wnioskował o powołanie danego członka
Zespołu.
6. Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia Główny Inspektorat Sanitarny.
7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze zarządzenia, regulamin
organizacyjny Zespołu, biorąc pod uwagę jego zadania oraz skład osobowy.
Art. 18b. 1. Do zadań Zespołu należy:
1) ocena potencjalnych zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi oraz społecznej szkodliwości
wynikających z używania substancji, co do których istnieje podejrzenie, że działają
na ośrodkowy układ nerwowy;
2) ocena substancji niebędących nową substancją psychoaktywną ale wykazujących
działanie na ośrodkowy układ nerwowy pod względem stwarzania bezpośredniego
zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi lub ich społecznej szkodliwości,
uzasadniająca umieszczenie ich w wykazie nowych substancji psychoaktywnych
albo środków odurzających lub substancji psychotropowych;
3) rekomendowanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia zmian w załącznikach do
ustawy i przepisach wydanych na podstawie art. 44d ust. 2.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia podaje do publicznej wiadomości za
pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej oceny i rekomendacje Zespołu, o których
mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.
Art. 18c. 1. Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Członkom zespołu przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych na
podstawie art. 775 Kodeksu pracy.”;
7) w art. 19 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wprowadzanie problematyki zapobiegania narkomanii do programów szkolenia
żołnierzy w czynnej służbie wojskowej;”;
8) w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zabrania się reklamy i promocji oraz informowania o możliwości nabycia
środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych. ”;
9) w art. 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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„3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, formy prowadzenia w
szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej,
informacyjnej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem,
mając na względzie dobro dzieci i młodzieży.”;
10) w art. 23:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ministrowie właściwi do spraw zdrowia, szkolnictwa wyższego, finansów
publicznych, spraw wewnętrznych, administracji publicznej, pracy, nauki, Minister
Sprawiedliwości i Minister Obrony Narodowej stwarzają warunki do prowadzenia
badań naukowych nad problematyką narkomanii oraz badań statystycznych i
epidemiologicznych.”,
b) w ust. 3:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dokonywać zakupu środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich
preparatów od przedsiębiorców posiadających zezwolenie, o którym mowa w
art. 35 ust. 1 i 2, art. 36 i art. 40 ust. 1 i 2, na podstawie zapotrzebowania; ”,
- po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) dokonywać zakupu prekursorów kategorii 1 od przedsiębiorców posiadających
zezwolenie, o którym w art. 35 ust. 1 i 3 i art. 40 ust. 3, na podstawie deklaracji
klienta, o której mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów
narkotykowych (Dz. Urz. UE L 47 z 18.02.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 8, str. 46);”;
11) w art. 24:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jednostki organizacyjne administracji rządowej, jednostki organizacyjne
Służby Więziennej, Wojska Polskiego oraz szkół wyższych prowadzące szkolenie
osób, o których mowa w ust. 1, mogą posiadać, przechowywać oraz nabywać środki
odurzające, substancje psychotropowe, ich preparaty, prekursory kategorii 1 oraz
środki zastępcze w ilości niezbędnej do prowadzenia tego szkolenia.”,
b) w ust. 5:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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„1) nabywać środki odurzające, substancje psychotropowe lub ich preparaty od
przedsiębiorców posiadających zezwolenie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 i 2,
art. 36 i art. 40 ust. 1 i 2, na podstawie zapotrzebowania;”,
- po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) nabywać prekursory kategorii 1 od przedsiębiorców posiadających zezwolenie,
o którym mowa w art. 35 ust. 1 i 3 i art. 40 ust. 3, na podstawie deklaracji
klienta, o której mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów
narkotykowych;”,
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) przechowywać i używać do celów szkoleniowych lub w celu prowadzenia badań
posiadane środki odurzające, substancje psychotropowe, ich preparaty,
prekursory kategorii 1 oraz środki zastępcze w sposób zabezpieczający przed
kradzieżą lub zniszczeniem;”,
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrami
właściwymi do spraw wewnętrznych, finansów publicznych, szkolnictwa wyższego,
nauki, Ministrem Obrony Narodowej oraz Ministrem Sprawiedliwości określi, w
drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb, warunki nabywania i wchodzenia w
posiadanie, przechowywania oraz używania do celów szkoleniowych lub w celu
prowadzenia badań środków odurzających, substancji psychotropowych, ich
preparatów, prekursorów kategorii 1 i środków zastępczych, oraz sposób ich
niszczenia, przez jednostki lub podmioty, o których mowa w ust. 2 i 4, uwzględniając
zabezpieczenie tych substancji przed dostępem osób trzecich.”;
12) w art. 24b:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podmioty lecznicze prowadzące leczenie lub rehabilitację osób
uzależnionych są obowiązane do współpracy z Biurem, a w szczególności do
gromadzenia i przekazywania Biuru informacji na temat osób zgłaszających się do
leczenia z powodu używania środków odurzających, substancji psychotropowych
lub środków zastępczych.”,
b) w ust. 2 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:
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„3) wzór używania substancji, o której mowa w ust. 1, zawierający rodzaj i status
używanego środka odurzającego, substancji psychotropowej lub środka
zastępczego, częstotliwość ich używania oraz sposób ich przyjmowania;
4) historię używania środków odurzających, substancji psychotropowych lub
środków zastępczych, zawierającą wiek inicjacji używania poszczególnych
substancji oraz wiek rozpoczęcia używania problemowego;”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia,
zakres i tryb współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub
rehabilitację osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych
lub środków zastępczych z Biurem, sposób gromadzenia, przechowywania i
przetwarzania informacji, o których mowa w ust. 1, tryb ich przekazywania oraz
wzór indywidualnego kwestionariusza sprawozdawczego osoby zgłaszającej się do
leczenia z powodu używania środków odurzających, substancji psychotropowych
lub środków zastępczych, z uwzględnieniem konieczności ochrony prywatności
osób, o których mowa w ust. 1.”;
13) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Leczenie osoby uzależnionej prowadzi podmiot leczniczy lub lekarz wykonujący
zawód w ramach praktyki zawodowej.”;
14) w art. 28:
a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Leczenie substytucyjne może prowadzić podmiot leczniczy po uzyskaniu
zezwolenia marszałka województwa, wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii
dyrektora Biura odnośnie do spełniania wymagań określonych w przepisach
wydanych na podstawie ust. 7.
3. Zezwolenie na leczenie substytucyjne w podmiotach leczniczych dla osób
pozbawionych wolności wydaje Dyrektor Generalny Służby Więziennej po
zasięgnięciu opinii dyrektora Biura.”,
b) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Zezwolenie na leczenie substytucyjne może otrzymać podmiot leczniczy, który
posiada:”,
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
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„6. Zezwolenie na leczenie substytucyjne cofa się, gdy podmiot leczniczy
przestał spełniać warunki stanowiące podstawę wydania zezwolenia.”,
d) ust. 6b i 7 otrzymują brzmienie:
„6b. Podmiot leczniczy prowadzący leczenie substytucyjne jest obowiązany do
niezwłocznego przekazywania Biuru informacji o zakwalifikowaniu, wyłączeniu lub
zakończeniu udziału pacjenta w programie realizującym takie leczenie.
7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowy tryb postępowania przy leczeniu substytucyjnym, szczegółowe
warunki, jakie powinien spełniać podmiot leczniczy prowadzący leczenie
substytucyjne, oraz szczegółowy sposób gromadzenia, przechowywania i
przekazywania informacji, o których mowa w ust. 6b, mając na względzie dobro
osób

uzależnionych,

umieszczanych

w

w

tym

Centralnym

potrzebę

zachowania

Wykazie

Osób

anonimowości
Objętych

osób

Leczeniem

Substytucyjnym.”;
15) tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie:
„Prekursory, środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze i nowe
substancje psychoaktywne”;
16) w art. 42 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podmiot leczniczy niemający apteki szpitalnej, zakład leczniczy dla zwierząt
oraz lekarz, lekarz dentysta lub lekarz weterynarii, prowadzący praktykę lekarską, a także
inny podmiot, którego działalność wymaga posiadania i stosowania preparatów
zawierających 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 posiadać te preparaty, w celach
medycznych oraz do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora
farmaceutycznego.”;
17) art. 44c otrzymuje brzmienie:
„Art. 44c. 1. W przypadku stwierdzenia wytwarzania lub wprowadzania do obrotu
środka zastępczego, produktu, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on
środkiem zastępczym, lub nowej substancji psychoaktywnej, zwanych dalej „produktem”,
właściwy ze względu na miejsce wytwarzania lub wprowadzania do obrotu produktu
państwowy inspektor sanitarny wstrzymuje, w drodze decyzji, jego wytwarzanie lub
wprowadzanie do obrotu, lub nakazuje wycofanie produktu z obrotu na czas niezbędny
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do przeprowadzenia badań, mających na celu ustalenie czy jest on środkiem zastępczym
lub nową substancją psychoaktywną, nie dłuższy jednak niż 18 miesięcy.
2. Główny Inspektor Sanitarny podaje do publicznej wiadomości informację o
wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 1, przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji
Publicznej nazwy produktu, nazwy producenta, rodzaju opakowania i jego wielkości.
3. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, właściwy państwowy
inspektor sanitarny:
1) dokonuje zabezpieczenia produktu;
2) nakazuje zaprzestanie prowadzenia działalności w pomieszczeniach lub obiektach
służących wytwarzaniu lub wprowadzeniu produktu do obrotu na czas niezbędny do
usunięcia zagrożenia, nie dłuższy niż 3 miesiące.
4. Właściwy państwowy inspektor sanitarny zakazuje, w drodze decyzji,
wytwarzania lub wprowadzania do obrotu produktu, nakazuje jego wycofanie z obrotu, a
także orzeka o jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa i zniszczeniu, jeżeli produkt jest
środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną.
5. Koszty prowadzonego postępowania i badań, w wyniku których stwierdzono, że
badany produkt jest środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną, oraz
koszty zniszczenia produktu, ponosi strona postępowania. Wysokość kosztów określa
właściwy państwowy inspektor sanitarny w drodze decyzji.
6. Zabezpieczenie produktu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, i egzekucja należności
pieniężnych, o których mowa w ust. 5, następuje w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
7. Jeżeli w wyniku badań, o których mowa w ust. 1, w środku zastępczym
stwierdzono obecność substancji, niebędącej nową substancją psychoaktywną, ale
wykazującą działanie na ośrodkowy układ nerwowy, podmiot, uprawniony, który
przeprowadził to badanie, zawiadamia Zespół o wyniku tego badania.
8. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, podmioty
uprawnione, w tym jednostki naukowe, właściwe do przeprowadzenia badań, o których
mowa w ust. 1, mając na względzie zapewnienie sprawności postępowania prowadzonego
przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.”;
18) w rozdziale 5 po art. 44c dodaje się art. 44d w brzmieniu:
„Art. 44d. 1. Zakazuje się wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej nowych substancji psychoaktywnych.
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2. Minister właściwy do spraw zdrowia, określi w drodze rozporządzenia, wykaz
nowych substancji psychoaktywnych obejmujący te substancje lub ich grupy,
uwzględniając wpływ substancji na zdrowie i życie ludzi oraz ich społeczną
szkodliwość.”;
19) w art. 46:
a) w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka
województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi
włóknistych, lub
2) zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele
określone w art. 45 ust. 3, składanego do marszałka województwa właściwego
dla miejsca położenia uprawy w terminie do 14 dni po dokonaniu ich
wysiewu.”,
b) w ust. 2 uchyla się pkt 3 i 4,
c) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) konopi włóknistych na podstawie umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1.”,
d) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu albo numer identyfikacyjny
w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej
(REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer
ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności
(PESEL), jeżeli został nadany;”,
e) w ust. 6 uchyla się pkt 2;
20) w art. 47:
a) w ust. 2 uchyla się pkt 3,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, w przypadku samodzielnego
przetwarzania konopi włóknistych z własnych upraw, dołącza się zobowiązanie do
przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45
ust. 3.
3b. Zobowiązanie zawiera:
1)

imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę firmy, siedzibę i adres
producenta konopi włóknistych;
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2)

numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu albo numer identyfikacyjny w
krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer
ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności
(PESEL), jeżeli został nadany;

3)

zwięzły opis zakładu przetwórczego lub miejsca przetwarzania wraz
z wyposażeniem;

4)

informację o rodzajach produktów, które będą wytwarzane przez zakład
przetwórczy.”;

21) w art. 52a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kto wytwarza lub wprowadza do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej środek zastępczy lub nową substancję psychoaktywną, podlega karze
pieniężnej w wysokości od 20.000 zł do 1.000.000 zł.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, właściwy
państwowy inspektor sanitarny uwzględnia w szczególności ilość wytworzonego lub
wprowadzonego do obrotu środka zastępczego lub wytworzonej lub wprowadzonej
do obrotu nowej substancji psychoaktywnej.”;
22) art. 68 otrzymuje brzmienie:
„Art. 68. Kto prowadzi reklamę, promocję lub informuje wbrew zakazom
określonym w art. 20 ust. 1 lub 3,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do roku.”;
23) w art. 71 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. W razie skazania osoby uzależnionej, z uwzględnieniem warunków określonych
w ust. 1, na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, sąd
może orzec umieszczenie sprawcy przed wykonaniem kary w odpowiednim podmiocie
leczniczym.
4. Czasu pobytu w podmiocie leczniczym nie określa się z góry, nie może on jednak
być dłuższy niż 2 lata; o zwolnieniu z podmiotu leczniczego rozstrzyga sąd na podstawie
wyników leczenia lub rehabilitacji. Jeżeli skazany nie poddaje się leczeniu lub
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rehabilitacji albo dopuszcza się rażącego naruszenia regulaminu podmiotu leczniczego,
zwolnienie może nastąpić także na wniosek podmiotu leczniczego.”;
24) w art. 72 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeżeli osoba uzależniona lub używająca szkodliwie substancji psychoaktywnej,
której zarzucono popełnienie przestępstwa pozostającego w związku z używaniem środka
odurzającego lub substancji psychotropowej, zagrożonego karą nieprzekraczającą 5 lat
pozbawienia wolności, podda się leczeniu, rehabilitacji lub udziałowi w programie
edukacyjno-profilaktycznym prowadzonym przez podmiot leczniczy lub inny podmiot
działający w ochronie zdrowia, prokurator może zawiesić postępowanie do czasu
zakończenia leczenia, rehabilitacji lub udziału w programie.”;
25) w art. 73a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Warunkiem udzielenia przerwy jest wykazanie przez skazanego, że ma
zagwarantowane miejsce leczenia lub rehabilitacji w odpowiednim podmiocie leczniczym
odpowiadającym jego potrzebom terapeutycznym.”;
26) w załączniku nr 1 do ustawy „Wykaz środków odurzających” część 1 „Środki odurzające
grupy I-N” otrzymuje brzmienie:
„1. ŚRODKI ODURZAJĄCE GRUPY I-N
Lp.

Międzynarodowe nazwy
zalecane
1

1.

Inne nazwy

Oznaczenia chemiczne

2

3

5-FUR-144

(1-(5-fluoropentylo)-1H-indol-3-

XLR-11

ilo)(2,2,3,3tetrametylocyklopropylo)metanon

2.

A-834,735

1-[(tetrahydropiran-4-ylo)metylo]1H-indol-3-ilo](2,2,3,3tetrametylocyklopropylo)metanon

3.

AB-001

(1-pentylo-1H-indol-3-ilo)(1adamant-1-ylo)metanon

4.

ACETORFINA

3-O-acetylo-6,7,8,14-tetrahydro-7α(1-hydroksy-1-metylobutylo)-6,14endo-etenooripawina
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5.

6.

Acetylo-α-

N-(1-(á-metylofenetylo)-4-

metylofentanyl

piperydylo)acetanilid

ACETYLOMETADOL

3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4difenyloheptan

7.

ALLILOPRODYNA

3-allilo-4-fenylo-1-metylo-4propionyloksypiperydyna

8.

α-3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-

ALFAACETYLOMETADOL

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

9.

α-3-etylo-4-fenylo-l-metylo-4-

ALFAMEPRODYNA

propionyloksypiperydyna, czyli cis-3etylo-4-fenylo-l-metylo-4propionyloksypiperydyna

10.

α-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-

ALFAMETADOL

heptanol

czyli

(3R,

6R)-6-

dimetyloamino-4,4-difenylo-3heptanol
α-Metylofentanyl

11.

N-[1-(á-metylofenetylo)-4piperydylo]propionanilid

α-Metylotiofentanyl

12.

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

13.

ALFAPRODYNA

α-4-fenylo-1,3-dimetylo-4propionyloksypiperydyna, czyli cis-
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(±)-4-fenylo-l,3-dimetylo-4propionyloksypiperydyna

14.

ALFENTANYL

N-[1-[2-(4-etylo-4,5-dihydro-5-okso1H-tetrazol-1-ilo)etylo]-4(metoksymetylo)-4-piperydynylo]-Nfenylopropanamid

15.

AM-694

1-[(fluoropentylo)-1H-indol-3-ilo](2-jodofenylo)metanon

16.

AM-1248

1-([(N-metylopiperydyn-2ylo)metylo]-1H-indol-3-ilo)(1adamantylo)metanon

17.

AM-2201

1-[(5-fluoropentylo)-1H-indol-3-ilo]1-naftylometanon

18.

AM-2233

1-([(N-metylopiperydyn-2ylo)metylo]-1H-indol-3-ilo)-2jodobenzylometanon

19.

ANILERYDYNA

ester

etylowy

kwasu

aminofenetylo-4-fenylo-4piperydynokarboksylowego

20.

21.

22.

ARGYREIA NERVOSA rośliny
nasiona,
ekstrakty

żywe

lub

wyciągi

susz,
oraz

APICA

N-(1-adamantylo)-1-pentylo-1H-

SDB-001, 2NE1

indol-3-ilokarboksyamid

APINACA

N-(1-adamantylo)-1-pentylo-1H-

AKB-48

indazol-3-ilokarboksyamid

1-p-
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23.

BANISTERIOPSIS CAAPI rośliny
nasiona,

żywe

lub

wyciągi

susz,
oraz

ekstrakty

24.

BENZETYDYNA

ester

etylowy

kwasu

1-(2-

benzyloksyetylo)-4-fenylo-4piperydynokarboksylowego

25.

BENZYLOMORFINA

3-benzylomorfina,

czyli

3-

benzyloksy-7,8-didehydro-4,5-αepoksy-17-metylomorfinan-6α-ol

26.

β-3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-

BETACETYLOMETADOL

difenyloheptan
β-Hydroksyfentanyl

27.

N-[1-(â-hydroksyfenetylo)-4piperydylo]propionanilid

28.

29.

BETAMEPRODYNA

β-Hydroksy-3-

N-[1-(β-hydroksyfenetylo)-3-

metylofentanyl

metylo-4-piperydylo]-propionanilid
β-3-etylo-4-fenylo-1-metylo-4propionyloksypiperydyna

30.

BETAMETADOL

β-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3heptanol,

czyli

(3S,6R)-6-

dimetyloamino-4,4-difenylo-3heptanol

31.

BETAPRODYNA

β-4-fenylo-1,3-dimetylo-4propionyloksypiperydyna
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32.

BEZYTRAMID

1-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4(2-okso-3-propionylo-1benzimidazolinylo)piperydyna

33.

CALEA ZACATECHICHI rośliny

żywe

nasiona,

lub

wyciągi

susz,
oraz

ekstrakty

34.

CATHA EDULIS rośliny

żywe

nasiona,

lub

wyciągi

susz,
oraz

ekstrakty

35.

CP 47,497

5-(1,1-dimetyloheptylo)-2[(1RS,3SR)-3hydroksycykloheksylo]-fenol

36.

CP 47,497-C6-Homolog

5-(1,1-dimetyloheksylo)-2[(1RS,3SR)-3hydroksycykloheksylo]-fenol

37.

CP 47,497-C8-Homolog

5-(1,1-dimetylooktylo)-2[(1RS,3SR)-3hydroksycykloheksylo]-fenol

38.

CP 47,497-C9-Homolog

5-(1,1-dimetylononylo)-2[(1RS,3SR)-3hydroksycykloheksylo]-fenol
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39.

DEZOMORFINA

dihydrodeoksymorfina,

czyli

4,5-

epoksy-3-hydroksy-17metylomorfinan

40.

DEKSTROMORAMID

Palfium

(+)-4-[3,3-difenylo-2-metylo-4-okso4-(1-pirolidynylo)-butylo]-morfolina,
czyli (+)-1-(2,2-difenylo-3-metylo-4morfolinobutyrylo)pirolidyna

41.

DIAMPROMID

N-[2-N-metylo-N-fenetyloamino)propylo]propionanilid

42.

DIETYLOTIAMBUTEN

3-dietyloamino-1,1-di-(2'-tienylo)-1buten

43.

DIFENOKSYNA

kwas

1-(3-cyjano-3,3-

difenylopropylo)-4-fenylo-4piperydynokarboksylowy

44.

DIHYDROETORFINA

7,8-dihydro-7-α-[1-(R)-hydroksy-1metylobutylo]-6,14-endoetanotetrahydrooripawina

45.

DIHYDROMORFINA

4,5α-epoksy-17-metylomorfinan3,6α-diol

46.

DIMENOKSADOL

ester 2-dimetyloaminoetylowy kwasu
1-etoksy-1,1-difenylooctowego

47.

DIMEFEPTANOL

6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3heptanol

– 18 –

48.

DIMETOKAINA

Larokaina

4-aminobenzoesan 3-(dietyloamino)2,2-dimetylopropylu

49.

DIMETYLOTIAMBUTEN

3-dimetyloamino-1,1-di(2'-tienylo)1-buten

50.

DIFENOKSYLAT

ester etylowy kwasu 1-(3-cyjano-3,3difenylopropylo)-4-fenylo-4piperydynokarboksylowego

51.

DIPIPANON

4,4-difenylo-6-piperydyno-3heptanon

52.

DROTEBANOL

3,4-dimetoksy-17-metylomorfinan6β, 14-diol

53.

ECHINOPSIS PACHANOI rośliny

żywe

nasiona,

lub

wyciągi

susz,
oraz

ekstrakty

54.

EKGONINA

kwas

[1R-(egzo)]-3-hydroksy-8-

metylo-8-azabicyklo [3.2.1]oktano-2karboksylowy

55.

56.

ETYLOMETYLOTIAMBUT

3-etylometyloamino-1,1-di-(2'-

EN

tienylo)-1-buten

ETONITAZEN

1-(2-dietyloaminoetylo)-2-(petoksybenzylo)-5-nitrobenzimidazol
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57.

ETORFINA

6,7,8,14-tetrahydro-7α-(1-hydroksy1-metylobutylo)-6,14endoetenooripawina

58.

ETOKSERYDYNA

ester

etylowy

kwasu

1-[2-(2-

hydroksyetoksy)etylo]-4-fenylo-4piperydynokarboksylowego

59.

FLUOROTROPAKOKAINA p-FBT
p-

4-fluorobenzoesan-8-metyl-8azabicyklo[3.2.1]okt-3-ylu

fluorobenzoiloksytropan
60.

FENADOKSON

4,4-difenylo-6-morfolino-3-heptanon

61.

FENAMPROMID

N-(1-metylo-2-piperydynoetylo)
propionanilid

62.

FENAZOCYNA

2'-hydroksy-5,9-dimetylo-2fenetylo-6,7-benzomorfan, czyli 3fenetylo-1, 2, 3, 4, 5, 6-heksahydro6,11-dimetylo-2,6-metano-3benzazocyn-8-ol

63.

FENOMORFAN

3-hydroksy-17-fenetylomorfinan

64.

FENOPERYDYNA

ester etylowy kwasu 1-(3-fenylo-3hydroksypropylo)-4-fenylo-4piperydynokarboksylowego

65.

FENTANYL

1-fenetylo-4-(Npropionyloanilino)piperydyna,
N-(1-fenetylo-4-piperydylo)
propionanilid

czyli
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66.

FURETYDYNA

ester etylowy kwasu 4-fenylo-1-(2tetrahydrofurfuryloksyetylo)-4piperydynokarboksylowego

67.

diacetylomorfina,

HEROINA

czyli

3,6α-

diacetoksy-7,8-didehydro-4,5αepoksy-17-metylomorfinan

68.

HU-210

(6aR,10aR)-9-(hydroksymetylo)-6,6dimetylo-3-(2-metylooctan-2-yl)6a,7,10,10atetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol

69.

dihydrokodeinon, czyli 4,5α-epoksy-

HYDROKODON

3-metoksy-17-metylomorfinan-6-on

70.

3-(4-

3-(4-hydroksymetylobenzoilo)-1-

hydroxymethylbenzoyl)-

pentyloindol

1-pentylindole
71.

HYDROMORFINOL

14-hydroksy-7,8-dihydromorfina

72.

HYDROMORFON

dihydromorfinon, czyli 4,5α-epoksy3-hydroksy-17-metylomorfinan-6-on

73.

HYDROKSYPETYDYNA

ester

etylowy

kwasu

4-m-

hydroksyfenylo-1-metylo-4piperydynokarboksylowego

74.

IZOMETADON

6-dimetyloamino-4,4-difenylo-5metylo-3-heksanon
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75.

JWH-007

2-metyol-1-pentylo-3-(1- 1-pentylo-2-metylo-3-(1naftoilo)indol

76.

JWH-015

naftoilo)indol
(2-metylo-1-propylo-1H-indol-3-ilo)1-naftylometanon

77.

78.

79.

80.

JWH-018

JWH-019

JWH-073

1-pentylo-3-(1-

naftalen-1-yl-(1-pentyloindol-3-

naftoilo)indol

yl)metanon

1-heksylo-3-(1-

Naftalen-1-yl)(1-heksylo-1H-indol-3-

naftoilo)indol

yl)metanon

1-butylo-3-(1-

naftalen-1-yl-(1-butyloindol-3-

naftoilo)indol

yl)metanon

JWH-081

4-metoksynaftalen-1-yl-(1pentyloindol-3-yl)metanon

81.

JWH-098

(4-metoksynaftalen-1-ylo)(2-metylo1-pentylo-1H-indol-3-ilo)metanon

82.

JWH-122

1-pentylo-3-(4-metylo-1- 4-metylonaftalen-1-yl-(1naftoilo)indol

83.

JWH-200

pentyloindol-3-yl)metanon

(1-(2-morfolino-4-yletylo)indol-3yl)-naftalen-1-ylmetanon

84.

JWH-203

2-(2-Chloro-fenylo)-1-(1- 2-(2-chlorofenylo)-1-(1-pentyloindolpentylo-1H-indol-3-yl)-

3-yl)etanon

etanon
85.

JWH-210

4-etylonaftalen-1-yl-(1-pentyloindol3-yl)metanon

86.

JWH-250

1-pentylo-3-(2-

2-(2-metoksyfenylo)-1-(1-

metoksyfenyloacetylo)

pentyloindol-3-yl)etanon

indol
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87.

JWH-251

2-(2-metylofenylo)-1-(1-pentylo-1Hindol-3-ilo)etanon

88.

JWH-307

[5-(2-fluorofenylo)-1-pentylopirol-3ilo](1-naftylo)metanon

89.

90.

JWH-398

1-pentylo-3-(4-chloro-1-

4-chloronaftalen-1-yl-(1-

naftoilo)indol

pentyloindol-3-yl)metanon

Cliradon

4-m-hydroksyfenylo-1-metylo-4-

KAVA KAVA - rośliny żywe
lub susz, nasiona, wyciągi
oraz ekstrakt

91.

KETOBEMIDON

propionylopiperydyna

92.

KODOKSYM

O-(karboksymetylo)oksym
dihydrokodeinonu

93.

KONOPI ZIELE innych niż
włókniste

oraz

wyciągi,

nalewki farmaceutyczne, a
także wszystkie inne wyciągi z
konopi innych niż włókniste

94.

KOKAINA

ester metylowy benzoiloekgoniny,
czyli ester metylowy kwasu [1R(egzo,

egzo)]-3-benzoiloksy-8-

metylo-8-azabicyklo[3.2.1]oktano-2karboksylowego

95.

KOKA LIŚCIE
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96.

KLONITAZEN

2-(p-chlorobenzylo)-1-(2dietyloaminoetylo)-5nitrobenzimidazol

97.

LEONOTIS LEONURUS rośliny

żywe

nasiona,

lub

wyciągi

susz,
oraz

ekstrakty

98.

LEWOMETORFAN

(-)-3-metoksy-17-metylomorfinan

99.

LEWOMORAMID

(-)-4-[2-metylo-4-okso-3,3-difenylo4-(1-pirolidynylo)butylo]morfolina,
czyli (-)-1-(2,2-difenylo-3-metylo-4morfolinobutyrylo)pirolidyna

100. LEWOTENACYLOMORFA

(-)-3-hydroksy-17-fenacylomorfinan

N

101. LEWORFANOL

(-)-3-hydroksy-17-metylomorfinan

102. MAKOWEJ

SŁOMY

KONCENTRATY - produkty
powstające

w

procesie

otrzymywania alkaloidów ze
słomy

makowej,

jeżeli

produkty te są wprowadzone
do obrotu
103. MAKOWEJ
WYCIĄGI
koncentraty

SŁOMY
-

inne

niż

produkty
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otrzymywane

ze

słomy

makowej przy jej ekstrakcji
wodą lub jakimkolwiek innym
rozpuszczalnikiem, a także
inne produkty otrzymywane
przez

przerób

mleczka

makowego

104.

MAM-2201

[1-(5-fluoropentylo)-1H-indol-3ilo](4-metylo-1-naftylo)metanon

105. METAZOCYNA

2'-hydroksy-2,5,9-trimetylo-6,7benzomorfan

106. METADON

6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3heptanon

107. METADONU

4-cyjano-2-dimetyloamino-4,4-

PÓŁPRODUKT

difenylobutan

108. METYLODEZORFINA

6-metylo-Δ6-deoksymorfina

109. METYLODIHYDROMORFI

6-metylodihydromorfina

NA

110.

3-Metylofentanyl

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

111.

3-Metylotiofentanyl

N-[3-metylo-1-[2-(2-tienylo)etylo]4-piperydylo]propionanilid
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112. METOPON

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

113. MIMOSA TENUIFLORA rośliny

żywe

nasiona,

lub

wyciągi

MIMOSA HOSTILIS

susz,
oraz

ekstrakty

114. MITRAGYNA SPECIOSA rośliny

żywe

nasiona,

lub

wyciągi

susz,
oraz

ekstrakty

115. MIROFINA

mirystylobenzylomorfina, czyli 3benzyloksy-7,8-didehydro-4,5αepoksy-6α-mirystoiloksy-17metylomorfinan

116. MORAMIDU

kwas

PÓŁPRODUKT

1,1-difenylo-2-metylo-3-

morfolinomasłowy

117. MORFERYDYNA

ester etylowy kwasu 4-fenylo-1-(2morfolinoetylo)-4piperydynokarboksylowego

118. MORFINA

7,8-didehydro-4,5α-epoksy-17metylomorfinan-3,6α-diol

119. MORFINY
METYLOBROMEK
inne

pochodne

oraz
morfiny

– 26 –

zawierające

azot

czwartorzędowy

120. MORFINY N-TLENEK

N-tlenek 7,8-didehydro-4,5α-epoksy17-metylomorfinan-3,6α-diolu

121.

MPPP

propionian

4-fenylo-1-metylo-4-

piperydynolu

122. NIKOMORFINA

3,6-dinikotynoilomorfina

123. NORACYMETADOL

α-(+)-3-acetoksy-4,4-difenylo-6metyloaminoheptan

124. NORLEWORFANOL

(-)-3-hydroksymorfinan

125. NORMETADON

6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3heksanon

126. NORMORFINA

demetylomorfina,

czyli

didehydro-4,5α-epoksymorfinan3,6α-diol

127. NORPIPANON

4,4-difenylo-6-piperydyno-3heksanon

128. NYMPHAEA CAERULEA rośliny
nasiona,
ekstrakty

żywe

lub

wyciągi

susz,
oraz

7,8-
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129. OPIUM I NALEWKA Z
OPIUM

130. OKSYKODON

Eukodal

14-hydroksydihydrokodeinon, czyli
4,5α-epoksy-14-hydroksy-3-metoksy17-metylomorfinan-6-on

131. OKSYMORFON

14-hydroksydihydromorfinon, czyli
4,5α-epoksy-3,14-dihydroksy-17metylomorfinan-6-on

132. PEGANUM HARMALA rośliny

żywe

susz,nasiona,wyciągi

lub
oraz

ekstrakty

133.

Para-fluorofentanyl

4'-fluoro-N-(1-fenetylo-4piperydylo)propionanilid

134.

PEPAP

octan

1-fenetylo-4-fenylo-4-

piperydynolu

135. PETYDYNA

Dolargan

ester etylowy kwasu 4-fenylo-1metylo-4-piperydynokarboksylowego

136. PETYDYNY
PÓŁPRODUKT A

137. PETYDYNY
PÓŁPRODUKT B

4-cyjano-4-fenylo-1metylopiperydyna

ester etylowy kwasu 4-fenylo-4piperydynokarboksylowego
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138. PETYDYNY

kwas

PÓŁPRODUKT C

4-fenylo-1-metylo-4-

piperydynokarboksylowy

139. PIMINODYNA

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

140. PIRYTRAMID

amid

kwasu

1-(3-cyjano-3,3-

difenylopropylo)-4-(1-piperydyno)-4piperydynokarboksylowego,
amid

kwasu

czyli

1'-(3-cyjano-3,3-

difenylopropylo)-(1,4'-bipiperydyno)4'-karboksylowego

141. PROHEPTAZYNA

4-fenylo-1,3-dimetylo-4propionyloksyazacykloheptan

142. PROPERYDYNA

ester izopropylowy kwasu 4-fenylo1-metylo-4piperydynokarboksylowego

143. PSYCHOTRIA VIRIDIS - Chacruna
rośliny
nasiona,

żywe

lub

wyciągi

susz,
oraz

ekstrakty

144. RACEMETORFAN

(±)-3-metoksy-17-metylomorfinan

145. RACEMORAMID

(±)-4-[3,3-difenylo-2-metylo-4-okso4-(1-pirolidynylo)butylo]morfolina

146. RACEMORFAN

(±)-3-hydroksy-17-metylomorfinan
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147.

RCS-2

(2-metoksyfenylo)(1-pentylo-1H-

oRCS-4,

indol-3-ilo)metanon

orto izomer RCS-4
148. RCS-4

BMT-4

(4-metoksyfenylo)(1-pentylo-1H-

SR-19

indol-3-ilo)metanon

ERIC-4
149. REMIFENTANYL

ester

metylowy

kwasu

metoksykarbonyloetylo)-4(fenylopropionyloamino)piperydyno-4-karboksylowego

150. RIVEA
rośliny
nasiona,

CORYMBOSA
żywe

lub

wyciągi

-

susz,
oraz

ekstrakty

151. SALVIA
rośliny
nasiona,

DIVINORUM
żywe

lub

wyciągi

-

susz,
oraz

ekstrakty

152. SUFENTANIL

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

153. TABERNANTHE IBOGA rośliny
nasiona,
ekstrakty

żywe

lub

wyciągi

susz,
oraz

1-(2-
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154. TEBAKON

acetylodihydrokodeinon,

czyli

6-

acetoksy-6,7-didehydro-4,5α-epoksy3-metoksy-17-metylomorfinan

155. TEBAINA

6,7,8,14-tetradehydro-4,5α-epoksy3,6-dimetoksy-17-metylomorfinan

156.

Tiofentanyl

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

157. TRICHOCEREUS
PERUVIANUS - rośliny żywe
lub susz, nasiona, wyciągi
oraz ekstrakty

158. TRIMEPERYDYNA

4-fenylo-1,2,5-trimetylo-4propionyloksypiperydyna

159. TYLIDYNA

ester etylowy kwasu (+)-trans-2(dimetyloamino)-1-fenylo-3cyklohekseno-1-karboksylowego

160.

UR-144

(1-pentylo-1H-indol-3-ilo)(2,2,3,3tetrametylocyklopropylo)metanon

161. ŻYWICA KONOPI

oraz:
- izomery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich izomerów
jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że izomery takie są wyraźnie
wyłączone,
- estry i etery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich estrów i
eterów jest możliwe, chyba że są one wymienione w innej grupie,
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- sole środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole estrów, eterów i
izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe.”;
27) w załączniku nr 2 do ustawy „Wykaz substancji psychotropowych”:
a) część 1 „Substancje psychotropowe grupy I-P” otrzymuje brzmienie:
„1. SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY I-P
Lp.

Międzynarodowe nazwy

Inne nazwy

Oznaczenia chemiczne

2

3

zalecane
1
1.

2A-I, 2-indanoamina

2,3-dihydro-1H-inden-2-amina

2.

2A-T,

2-amino-1,2,3,4-tetrahydronaftalen

2-aminotetralina
3.

2C-I

2,5-dimetoksy-4jodofenetyloamina

4.

2C-T-2

2,5-dimetoksy-4etylotiofenetyloamina

5.

2C-T-7

2,5-dimetoksy-4-npropylotiofenetyloamina

6.

25B-NBOMe

2-(2,5-dimetoksy-4-bromofenylo)N-(2-metoksybenzylo)etyloamina

7.

8.

25C-NBOMe

2-(4-chloro-2,5-dimetoksyfenylo)-

2C-C-NBOMe

N-(2-metoksybenzylo)etyloamina

25D-NBOMe

2-(2,5-dimetoksy-4-metylofenylo)N-(2-metoksybenzylo)etyloamina

9.

25E-NBOMe

2-(2,5-dimetoksy-4-etylofenylo)-N(2-metoksybenzylo)etyloamina

10.

25G-NBOMe

2-(2,5-dimetoksy-3,4dimetylofenylo)-N-(2-
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metoksybenzylo)etyloamina
11.

25H-NBOMe

2-(2,5-dimetoksyfenylo)-N-(2metoksybenzylo)etyloamina

12.

25I-NBOMe

2-(2,5-dimetoksy-4-jodofenylo)-N(2-metoksybenzylo)etyloamina

13.

25N-NBOMe

2-(2,5-dimetoksy-4-nitrofenylo)-N(2-metoksybenzylo)etyloamina

14.

BROLAMFETAMINA

DOB

2,5-dimetoksy-4bromoamfetamina

15.

DET

N,N-dietylotryptamina

16.

DMA

(±)-2,5-dimetoksy-αmetylofenetyloamina, czyli 2,5dimetoksyamfetamina

17.

DOET

(±)-2,5-dimetoksy-4-etylo-αmetylofenetyloamina, czyli 2,5dimetoksy-4-etyloamfetamina

18.

DMHP

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

19.

20.

21.

BREFEDRON

BUFEDRON

DMT

N,N-dimetylotryptamina

4-Bromometkatynon, 4-

1-(4-bromofenylo)-2-

BMC, 4-BMAP

metylaminopropan-1-on

α-

1-fenylo-2-(metyloamino)butan-1-

(metyloamino)butyrofeno on
n
22.

BUTYLON

1-(Benzodioksylo-5-yl)-N-
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metylobutan-2-amina-1-on
23.

3,4-DMMC

3,4-dimetylometkatynon

1-(3,4-dimetylofenylo)-2(metyloamino)propan-1-on

24.

D2PM

25.

Difenyloprolinol

difenylo(pirolidyn-2-ylo)metanol

2-DPMP

2-difenylometylopiperydyna

Dezoksypipradrol
26.

DIBUTYLON

2-dimetylamino-1-(3,4metylenodioksyfenylo)butan-1-on

27.

ETRYPTAMINA

28.

29.

3-(2-aminobutylo)indol

N-Etylo-MDA,

(±)-N-etylo-α-metylo-3,4-

MDEA

(metylenodioksy)-fenetyloamina

N-Hydroksy-MDA

(±)-N-[α-metylo-3,4(metylenodioksy)
fenetylo]hydroksylamina

30.

Metkatynon

2-(metyloamino)-1-fenylopropan1-on

31.

4-Metyloaminoreks

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

32.

4-MTA

α-metylo-4metylotiofenetyloamina czyli
4-metylotioamfetamina

33.

ETYLON

2-etylamino-1-(3,4metylenodioksyfenylo)propan-1-on

34.

4-AcO-DiPT

4-acetoksy-N,Ndiizopropylotryptamina

35.

4-AcO-DMT

4-acetoksy-N,N-
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dimetylotryptamina
36.

4-AcO-MET

4-acetoksy-N-etylo-Nmetylotryptamina

37.

4-EMC

4-etylometkatynon

2-metyloamino-1-(4-

2-etylamino-1-p-

etylofenylo)propan-1-on

tolylopropan-1-on

1-(4-etylofenylo)-2metyloaminopropan-1-on

38.

3-FMC

3-Fluorometkatynon

1-(3-fluorofenylo)-2(metyloamino)propan-1-on

39.

4-FMC

4-fluoro-metkatynon

2-metyloamino-1-(4fluorofenylo)propan-1-on
1-(4-fluorofenylo)-2metyloaminopropan-1-on

40.

4-HO-DiPT

4-hydroksy-N,Ndiizopropylotryptamina

41.

4-HO-MET

4-hydroksy-N-etylo-Nmetylotryptamina

42.
43.

4-MEC

5-IT

5-(2-aminopropylo)indol

4-metylo-N-etylokatynon

2-etyloamino-1-(4-metylofenylo-1yl)propan-1-on

44.

5-MAPB

1-(benzofuran-5-ylo)-Nmetylopropan-2-amina

45.

3-MMC

1-(3-metylofenylo)-2(metyloamino)propan-1-on

46.

5-MeO-DALT

5-metoksy-N,N-diallilo-tryptamina

47.

5-MeO-DMT

5-metoksy-N,Ndimetylotryptamina

48.

5-MeO-MiPT

5-metoksy-N-metylo-Nizopropylotryptamina

49.

5-APB

1-(benzofuran-5-ylo)propan-2amina

50.

6-APB

1-(benzofuran-6-ylo)propan-2-
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amina
51.

6-APDB

1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-6ylo)propan-2-amina

52.

ETKATYNON

N-etylokatynon

2-(etyloamino)-1-fenylopropan-1on

53.

ETYCYKLIDYNA

PCE

N-etylo-1fenylocykloheksyloamina

54.

FLUOROAMFETAMINA

4-fluoroamfetamina

1-(4-fluorofenylo)-2-aminopropan

4-FMP
4-FA
55.

Izo-pentedron

1-metyloamino-1-fenylo-pentan-2on

56.

KATYNON

57.

(+)-LIZERGID

(-)-α-aminopropiofenon

LSD, LSD-25

dietyloamid kwasu 9,10didehydro-6-metyloergolino-8βkarboksylowego

58.

MDMA

(±)-3,4-metylenodioksy-N, αdimetylofenetyloamina, czyli 3,4metylenodioksymetamfetamina

59.

MDPBP

1-(3,4-metylenodioksyfenylo)-2(pirolidyn-1-ylo)butan-1-on

60.

MMDA

(±)-5-metoksy-3,4metylenodioksy-αmetylofenetyloamina, czyli 5metoksy-3,4metylenodioksyamfetamina

61.

Meskalina

3,4,5-trimetoksyfenetyloamina
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62.

MPBP

1-(4-metylofenylo)-2-(pirolidyn-1ylo)butan-1-on

63.

pMPPP

1-(4-metylofenylo)-2-(pirolidyn-1ylo)-propan-1-on

64.

Paraheksyl

3-heksylo-1-hydroksy-7,8,9,10tetrahydro-6,6,9-trimetylo-6Hdibenzo[b,d]piran

65.

PBP

1-fenylo-2-(pirolidyn-1-ylo)butan-

Alfa-PBP

1-on

α-PBP
66.

PMA

4-metoksy-α-metylofenetyloamina,
czyli para-metoksyamfetamina

67.

PMMA

4-metoksy-N, αdimetylofenetyloamina, czyli pmetoksymetamfetamina

68.

69.

MEFEDRON

Psylocyna

3-(2-dimetyloaminoetylo)-4-

4-HO-DMT

hydroksyindol

4-metylometkatynon

(±)-2-metyloamino-1-(4metylofenylo) propan-1-on

70.

METAMFEPRAMONE

dimetylokatynon

(RS)-2-dimetylamino-1-

dimethylpropion

fenylpropan-1-on

dimepropion
71.

METEDRON

4-metoksymetkatynon

1-(4-metoksyfenylo)-2-

bk-PMMA

(metyloamino)propan-1-on

PMMC
72.

METYLON

3,4-

1-(1,3-Benzodiksylo-5-yl)-N-
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metylenodioksymetamfeta metylopropan-2 amino-1-on
mina
bk-MDMA
73.

Metylobufedron

2-(metyloamino)-1-(4metylofenylo)butan-1-on

74.

NAFYRON

0-2482

1-naftalen-2-yl-2-pirlolino-1ylpentan-1-on

75.

PENTEDRON

α-

1-fenylo-2-(metyloamino)pentan-1-

metyloaminowalerofenon on
76.

PENTYLON

bk-Metyl-K, bk-MBDP

1-(3,4-metylenodioksyfenylo)-2(metyloamino)pentan-1-on

77.

PSYLOCYBINA

diwodorofosforan 3-(2dimetyloaminoetylo)-4-indolilu

78.

Proskalina

2-(3,5-dimetoksy-4propoksyfenylo)etyloamina

79.

RH-34

3-[2-[(2metoksyfenylo)metyloamino]etylo]
-1H-chinazolino-2,4-dion

80.

ROLICYKLIDYNA

PHP, PCPY

1-(1fenylocykloheksylo)pirolidyna

81.

STP, DOM

2-amino-1-(2,5-dimetoksy-4metylofenylo)propan

82.

TENAMFETAMINA

MDA

3,4-metylenodioksyamfetamina

83.

TENOCYKLIDYNA

TCP

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

84.

TMA

(±)-3,4,5-trimetoksy-αmetylofenetyloamina, czyli 3,4,5-
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trimetoksyamfetamina

85.

TMA-2

2,4,5-trimetoksyamfetamina

86.

TMA-6

1-(2,4,6-trimetoksyfenylo)propan-

2,4,6-

2-amina

trimetoksyamfetamina
87.

Tetrahydrokannabinole

następujące izomery i ich warianty
stereochemiczne:

88.

7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9trimetylo-3-pentylo-6Hdibenzo[b,d]piran-1-ol,

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

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

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

6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9trimetylo-3-pentylo-6Hdibenzo[b,d]piran-1-ol,

(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10aheksahydro-6,6,9-trimetylo-3-

– 39 –

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

oraz:
- sole substancji zamieszczonych w tej grupie w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest
możliwe,
- stereoizomery substancji zamieszczonych w tej grupie, jeżeli istnienie takich stereoizomerów jest
możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że stereoizomery takie są wyraźnie
wyłączone.”,
b) część 2 „Substancje psychotropowe grupy II-P” otrzymuje brzmienie:
„2. SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY II-P
Lp.

Międzynarodowe nazwy

Inne nazwy

Oznaczenia chemiczne

2

3

zalecane
1
1.

2C-B

4-bromo-2,5dimetoksyfenetyloamina

2.

2C-C

2-(2,5-dimetoksy-4chlorofenylo)etyloamina

3.

2C-D

2-(2,5-dimetoksy-4metylofenylo)etyloamina

4.

2C-G

2-(2,5-dimetoksy-3,4dimetylofenylo)etyloamina

5.

2C-N

2-(2,5-dimetoksy-4nitrofenylo)etyloamina

6.

2C-P

2-(2,5-dimetoksy-4propylofenylo)etyloamina

7.

8.

AMFETAMINA

9.

AMINEPTYNA

3-MeO-PCE

N-etylo-1-(3-

3-Metoksyetycyklidyna

metoksyfenylo)cykloheksyloamina

Psychedryna

(±)-2-amino-1-fenylopropan

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

10.

BENZYLOPIPERAZYNA

BZP

1-benzylopiperazyna, czyli 1benzylo-1, 4-diazacykloheksan

11.

DBZP

Dibenzylopiperazyna

1,4-dibenzylopiperazyna

12.

DEKSAMFETAMINA

(+)-2-amino-1-fenylopropan

13.

ETYLOFENIDAT

2-fenylo-2-(piperydyn-2-ylo)octan
etylu

14.

FENCYKLIDYNA

PCP

1-(1fenylocykloheksylo)piperydyna

15.

(±)-3,7-dihydro-1,3-dimetylo-7-[2-

FENETYLINA

[(1-metylo-2-fenetylo)-amino]etylo]-1H-puryno-2,6-dion

16.

FENMETRAZYNA

2-fenylo-3-metylomorfolina

17.

KETAMINA

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

18.

kwas gamma-

GHB

kwas 4-hydroksybutanowy

hydroksymasłowy
19.

LEWAMFETAMINA

(-)-α-metylofenetyloamina

20.

LEWOMETAMFETAMINA

(-)-1-N,α-dimetylofenetyloamina

21.

4-metyloamfetamina

22.

MBZP

23.

4-MA

1-(4-metylofenylo)propan-2-amina
1-benzylo-4-metylopiperazyna

mCPP

1-(3-chlorofenylo)piperazyna
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24.

MEKLOKWALON

3-(o-chlorofenylo)-2-metylo4(3H)-chinazolinon

25.

MeOPP

pMPP, 4-MPP,

1-(4-metoksyfenylo)piperazyna

Paraperazyna
26.

METAKWALON

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

27.

METAMFETAMINA

Metamfetamina

(+)-2-metyloamino-1-

racemiczna

fenylopropan
(±)-2-metyloamino-1-fenylopropan

28.

METIOPROPAMINA

MPA

N-metylo-1-(tiofen-2-ylo)propan-2amina

29.

METOKSETAMINA

MXE

2-(3-metoksyfenylo)-2(etyloamino)cykloheksanon

30.

METYLOFENIDAT

Rytalina

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

31.

PENTAZOCYNA

Fortral

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

32.

pFPP

33.

SEKOBARBITAL

4-fluorofenylopiperazyna

1-(4-fluorofenylo)piperazyna
kwas 5-allilo-5-(1metylobutylo)barbiturowy

34.

Δ-9-

(6aR, 10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-

Tetrahydrokannabinol i

6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-

jego warianty

dibenzo[b,d]piran-1-ol

stereochemiczne
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35.

TFMPP

3-

1-[3-

trifluorometylofenylopipe (trifluorometylo)fenylo]piperazyna
razyna
36.

α-(α-metoksybenzylo-4-β-

ZIPEPROL

metoksyfenylo)-1-piperazynoetanol

oraz:
- izomery substancji psychotropowych wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich
izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że izomery takie są
wyraźnie wyłączone,
- estry i etery substancji psychotropowych wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich
estrów i eterów jest możliwe, chyba że są one wymienione w innej grupie,
-sole substancji psychotropowych wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole estrów,
eterów i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe.”,
c) część 4 „Substancje psychotropowe grupy IV-P” otrzymuje brzmienie:
„4. SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY IV-P
Lp.

Międzynarodowe nazwy

Inne nazwy

Oznaczenia chemiczne

2

3

zalecane
1
1.

2.

Alfa-PPP

1-fenylo-2-(pirolidyn-1-

α-PPP

ylo)propan-1-on

Alfa-PVP

1-fenylo-2-(pirolidyn-1-ylo)pentan-

α-PVP

1-on

3.

ALLOBARBITAL

kwas 5,5-diallilobarbiturowy

4.

ALPRAZOLAM

8-chloro-6-fenylo-1-metylo-4H-striazolo[4,3-a][1,4] benzodiazepina

5.

AMFEPRAMON

Dietylopropion

2-dietyloamino-1-fenylo-1propanon
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6.

AMINOREKS

2-amino-5-fenylo-2-oksazolina

7.

BROMAZEPAM

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

8.

BROTIZOLAM

2-bromo-4-(o-chlorofenylo)-9metylo-6H-tieno[3,2-f]-striazolo[4,3-a][1,4]diazepina

9.

BARBITAL

10.

BENZFETAMINA

Veronalum

kwas 5,5-dietylobarbiturowy

N-benzylo-N- dimetylofenetyloamina

11.

BUTOBARBITAL

12.

2C-E

13.

CHLORDIAZEPOKSYD

kwas 5-butylo-5-etylobarbiturowy

2,5-dimetoksy-

1-(2,5-dimetoksy-4-etylofenylo)-2-

etylofenyloetyloamina

aminoetan

Elenium

4-tlenek-7-chloro-5-fenylo-2(metyloamino)-3H-1,4benzodiazepiny

14.

DELORAZEPAM

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

15.

DIAZEPAM

Relanium

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

16.

ESTAZOLAM

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

17.

ETCHLORWYNOL

1-chloro-3-etylo-1-penten-4-in-3ol

18.

(±)-N-etylo- -

ETYLAMFETAMINA

metylofenetyloamina, czyli Netyloamfetamina

19.

ETYNAMAT

ester 1-etynylocykloheksylowy
kwasu karbaminowego

20.

FENDIMETRAZYNA

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

21.

(±)-N-etylo-3-

FENKAMFAMINA

fenylobicyklo[2.2.1]heptano-2amina

22.

FENOBARBITAL

23.

FENPROPOREKS

Luminalum

kwas 5-etylo-5-fenylobarbiturowy
(±)-3-[( metylofenetylo)amino]propionitryl

24.

FENTERMINA

25.

FLUDIAZEPAM

,

-dimetylofenetyloamina

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

26.

FLURAZEPAM

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

27.

HALAZEPAM

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

28.

HALOKSAZOLAM

10-bromo-11b-(o-fluorofenylo)2,3,7,11b-tetrahydrooksazolo[3,2d][1,4]-benzodiazepin- 6(5H)-on

29.

KAMAZEPAM

dimetylokarbaminian 7-chloro-5fenylo-1,3-dihydro-3-hydroksy-1metylo-2H-1,4-benzodiazepin-2onu

30.

KETAZOLAM

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

31.

KLOBAZAM

7-chloro-5-fenylo-1-metylo-1H1,5-benzodiazepino-2,4(3H,5H)dion

32.

KLONAZEPAM

Rivotril

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

33.

KLORAZEPAT

kwas 7-chloro-5-fenylo-2,3dihydro-2-okso-1H-1,4benzodiazepino-3-karboksylowy
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34.

KLOKSAZOLAM

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

35.

KLOTIAZEPAM

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

36.

LEFETAMINA

SPA

(-)-1-dimetyloamino-1,2difenyloetan, czyli (-)-N,Ndimetylo-1,2-difenyloetyloamina

37.

LOFLAZEPINIAN

ester etylowy kwasu 7-chloro-5-(o-

ETYLOWY

fluorofenylo)-2,3-dihydro-2-okso1H-1,4-benzodiazepino-3karboksylowego

38.

LOPRAZOLAM

6-(o-chlorofenylo)-2,4-dihydro-2[(4-metylo-1piperazynylo)metyleno]-8-nitro1H-imidazo[1,2-a][1,4]
benzodiazepin-1-on

39.

LORAZEPAM

7-chloro-5-(o-chlorofenylo)-1,3dihydro-3-hydroksy-2H-1,4benzodiazepin-2-on

40.

LORMETAZEPAM

7-chloro-5-(o-chlorofenylo)-1,3dihydro-3-hydroksy-1-metylo-2H1,4-benzodiazepin-2-on

41.

MAZINDOL

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

42.

MDPEA

3,4-

3,4-metylenodioksy-2-

metylenodioksyfenyloetyl fenyloetyloamina
oamina
Metylenodioksyfenyloetyl
oamina
homopiperonyloamina
43.

44.

MDPV

MEDAZEPAM

MDαPVP

1-(1,3-benzodioksylo-5-yl)-2-

MDPK

pirolidyno-1-ylpentan-1-on

Rudotel

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

45.

(±)-N-(3-chloropropylo)- -

MEFENOREKS

metylofenetyloamina

46.

MEPROBAMAT

2,2di(karbamoiloksymetylo)pentan,
czyli dikarbaminian 2-metylo-2propylo-1,3-propanodiolu

47.

METYLOFENOBARBITAL

Prominalum

kwas 5-etylo-5-fenylo-Nmetylobarbiturowy

48.

METYPRYLON

3,3-dietylo-5-metylo-2,4piperydynodion

49.

MEZOKARB

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

50.

MIDAZOLAM

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

51.

MMDPEA

5-Metoksy-MDPEA

2-(7-metoksy-1,3-benzodioksol-5ylo)etyloamina

52.

NIMETAZEPAM

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

53.

NITRAZEPAM

5-fenylo-1,3-dihydro-7-nitro-2H1,4-benzodiazepin-2-on

54.

NORDAZEPAM

7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-2H1,4-benzodiazepin-2-on

55.

OKSAZEPAM

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

56.

OKSAZOLAM

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

57.

PEMOLINA

2-amino-5-fenylo-2-oksazolin-4on, czyli 5-fenylo-2-imino-4oksazolidynon

58.

PINAZEPAM

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

59.

PIPRADROL

1,1-difenylo-1-(2piperydylo)metanol
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60.

(±)-1-(4-metylofenylo)-2-(1-

PIROWALERON

pirolidynylo)-1-pentanon

61.

PRAZEPAM

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

62.

SEKBUTABARBITAL

kwas 5-sec-butylo-5etylobarbiturowy

63.

Tapentadol

3-[3-(dimetyloamino)-1-etylo-2metylopropylo]fenol

64.

TEMAZEPAM

Signopam

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

65.

TETRAZEPAM

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

66.

TRIAZOLAM

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

67.

WINYLBITAL

kwas 5-(1-metylobutylo)-5winylobarbiturowy

68.

ZALEPLON

N-(3-(3-cyanopirazolo[1,5-a]
pirymidyn-7-ylo)fenylo)-Netylacetamid

69.

ZOPIKLON

4-metylpiperazyno-1-karboksylan
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6-(5-chloropirydyn-2-ylo)-7-okso6,7-diydro-5H-pirolo[3,4b]pirazyn-5-ylu
70.

ZOLPIDEM

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

oraz sole substancji zamieszczonych w tej grupie w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest
możliwe.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z
2011 r. Nr 212, poz. 1263, z 2012 r. poz. 460 i 892 oraz z 2013 r. poz. 2) w art. 4 w ust. 1 po
pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:
„9a) zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych w
rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;”.
Art. 3. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2008 r. Nr 45,
poz. 271, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:
1) po art. 71 dodaje się art. 71a w brzmieniu:
„Art. 71a. 1. Obrót detaliczny produktami leczniczymi zawierającymi w składzie
substancje psychoaktywne, posiadającymi kategorię dostępności „wydawane bez
przepisu lekarza – OTC”, mogą prowadzić wyłącznie apteki ogólnodostępne i punkty
apteczne.
2. Wydawanie z aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych produktów leczniczych
zawierających w składzie substancje psychoaktywne, posiadających kategorię

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr
234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817, z
2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112,
poz. 654, Nr 113, poz. 657 i Nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 1342 i 1544 oraz z 2013 r. poz.1245.
3)
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dostępności „wydawane bez przepisu lekarza – OTC”, w ramach jednorazowej
transakcji sprzedaży, podlega ograniczeniu, ze względu na maksymalny poziom
zawartości substancji psychoaktywnej niezbędny do przeprowadzenia skutecznej
terapii w dopuszczalnym okresie bezpiecznego leczenia dla jednej osoby, z
wyłączeniem produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza.
3. Farmaceuta i technik farmaceutyczny odmawia wydania produktu leczniczego, o
którym mowa w ust. 1 i 2, jeżeli uzna, że może on zostać wykorzystany w celach
pozamedycznych lub spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia.
4. Wydając produkt leczniczy, o którym mowa w ust. 1 i 2, farmaceuta lub technik
farmaceutyczny informuje, że wydawany lek zawiera substancję psychoaktywną i
podaje pacjentowi wyczerpującą informację na temat sposobu dawkowania oraz
możliwych zagrożeniach i działaniach niepożądanych związanych ze stosowaniem tego
leku.
5. Minister Zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz substancji
psychoaktywnych oraz maksymalny poziom ich zawartości w przeliczeniu na
substancję w jednostkowym opakowaniu produktu leczniczego posiadającego kategorię
dostępności „wydawane bez przepisu lekarza – OTC”, mając na uwadze ochronę
zdrowia publicznego.”;
2) w art. 109 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) kontrolowanie obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi
i prekursorami grupy I-R i IV-R.”;
3) po art. 129b dodaje się art. 129c w brzmieniu:
„Art. 129c. 1. Karze pieniężnej w wysokości do 50.000 złotych podlega ten, kto wbrew
przepisom art. 71a, wydaje produkt leczniczy bez ograniczeń.
2. Karę pieniężną, określoną w ust. 1, nakłada Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
w drodze decyzji, której nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Przy ustalaniu
wysokości kary uwzględnia się w szczególności okres, stopień oraz okoliczności
naruszenia przepisów ustawy, a także uprzednie naruszenie przepisów.
3. Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa. Wojewódzki inspektor
farmaceutyczny jest wierzycielem w rozumieniu przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
4. Kary pieniężne uiszcza się w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się
ostateczna. Od kary pieniężnej nieuiszczonej w terminie nalicza się odsetki ustawowe.
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5. Egzekucja kary pieniężnej wraz z odsetkami za zwłokę następuje w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z
2013 r. poz. 672, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 79 w ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania naruszeniu zakazów,
o których mowa w art. 44b-44d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124);”;
2) w art. 80 w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania naruszeniu zakazów,
o których mowa w art. 44b-44d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii;”;
3) w art. 82 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania naruszeniu zakazów,
o których mowa w art. 44b-44d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii;”;
4) w art. 83 ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania naruszeniu zakazów,
o których mowa w art. 44b-44d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii;”;
5) art. 84d otrzymuje brzmienie:
„Art. 84d. Wniesienie sprzeciwu nie jest dopuszczalne, gdy organ przeprowadza
kontrolę, powołując się na przepisy art. 79 ust. 2 pkt 2 lub 4a, art. 80 ust. 2 pkt 2 lub 3a,
art. 82 ust. 1 pkt 2 lub 3a, art. 83 ust. 2 pkt 2 lub 3a i art. 84a.”.

4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 983, 1036, 1238

i 1304.
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Art. 5. Postępowania wszczęte na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 i
niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, toczą się na podstawie
przepisów dotychczasowych.
Art. 6. 1. Produkty lecznicze, o których mowa w art. 71a ust.1 ustawy zmienianej w art.
3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przekraczające ustalony maksymalny poziom
zawartości substancji psychoaktywnej, dopuszczone do obrotu przed dniem 1 stycznia 2017 r.,
mogą znajdować się w obrocie detalicznym w ustalonym dla nich terminie ważności i są
wydawane z aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych do jednego opakowania w ramach
jednorazowej transakcji sprzedaży.
2. Do dnia 31 grudnia 2016 r. w ramach jednorazowej transakcji sprzedaży wydaje się z
aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych nie więcej niż jedno opakowanie produktów
leczniczych zawierających w składzie pseudoefedrynę, dekstrometorfan lub kodeinę,
posiadających kategorię dostępności „wydawane bez przepisu lekarza – OTC”.

Art. 7. 1. Akty wykonawcze wydane na podstawie art. 24 ust. 6 i art. 24b ust. 3 ustawy
zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie aktów wykonawczych wydanych
na podstawie art. 24 ust. 6 i art. 24b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą.
2. Akt wykonawczy wydany na podstawie art. 28 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1
zachowuje moc do dnia wejścia w życie aktu wykonawczego wydanego na podstawie art. 28
ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą i może być zmieniany
na podstawie tego upoważnienia.

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 3
pkt 1 w zakresie art. 71a ust.1-4 i pkt 3 oraz art. 6 ust. 1, które wchodzą w życie z dniem 1
stycznia 2017 r.
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UZASADNIENIE
Projektowana ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych
ustaw została opracowana ze względu na potrzebę objęcia kontrolą ustawową substancji
chemicznych, które w 2010 r. były przedmiotem obrotu handlowego w sklepach, z tzw.
dopalaczami, a w ostatnim czasie również przedmiotem obrotu w sklepach internetowych oraz
legislacyjnego dostosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii do ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217). W projekcie
dokonano również uzupełnienia regulacji wprowadzonych ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 105,
poz. 614) o nieuwzględnione „środki zastępcze” w artykułach 24 i 24b. Projekt ustawy zawiera
również zmiany zaproponowane przez Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia, które nie
zostały uwzględnione w ustawie z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii oraz niektórych innych ustaw. Proponowana regulacja zwiera również
odpowiednie

zmiany

przepisów

stanowiące

konsekwencje

wprowadzanych

zmian

podstawowych oraz zmiany o charakterze porządkowym (terminologicznym) oraz
doprecyzowującym.
Uzasadniając potrzebę nowelizacji ww. ustaw, należy mieć na uwadze, że zgodnie z
obowiązującym od 27 listopada 2010 r. stanem prawnym, organy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej realizują ustawowy zakaz wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków
zastępczych. Podstawą prawną tych działań są przepisy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.) oraz ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124). Przekazanie
tych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikało z faktu, że środki zastępcze stanowią
potencjalne, poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, a właśnie naczelnym zadaniem
Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest ochrona zdrowia ludzkiego przed działaniem
niekorzystnych w tym zakresie zjawisk. Państwowa Inspekcja Sanitarna zobowiązana została
przez ustawodawcę do sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego, prowadzenia działalności
zapobiegawczej oraz prowadzenia działań oświatowo-zdrowotnych. Nie bez znaczenia jest
także terenowa struktura organizacyjna organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, bowiem
działanie na terenie każdego powiatu pozwala na bieżące monitorowanie pojawiania się
zagrożenia w postaci wytwarzania lub wprowadzania do obrotu środków zastępczych.
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Zaproponowane w niniejszym projekcie ustawy zmiany mają na celu dostosowanie procedur
związanych z profilaktyką oraz zwalczaniem wytwarzania i obrotu substancjami o działaniu
psychoaktywnym do obowiązujących i praktykowanych w większości krajów Unii
Europejskiej. Proponowane zmiany wprowadzają, m.in. zgodnie z ustaleniami wcześniejszymi
pojęcie i definicję nowej substancji psychoaktywnej, jako zbliżenie do nazewnictwa
stosowanego w innych krajach Unii Europejskiej. Powyższa kwestia wynika z Decyzji Rady
2005/387/WSiSW z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie wymiany informacji, oceny ryzyka i
kontroli nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. U.E 20.5.2005 L 127/32).
Wprowadzając do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii pojęcie nowej
substancji psychoaktywnej zdefiniowano te substancje jako podobne do środków odurzających
i substancji psychotropowych poprzez działanie na ośrodkowy układ nerwowy. Ich cechą
charakterystyczną będzie przede wszystkim fakt umieszczenia w rozporządzeniu, które wyda
minister właściwy do spraw zdrowia. Nowe substancje psychoaktywne są klasyfikowane do
umieszczenia w wykazie, o którym mowa w dodawanym art. 44d ust. 2, po przeprowadzeniu
oceny ich właściwości fizyko-chemicznych, potencjału uzależniającego, toksyczności i
mogących wyniknąć stąd zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi oraz ich społeczną szkodliwość.
Wobec stworzenia wykazu nowych substancji psychoaktywnych o wiadomym składzie i
właściwościach niezbędne jest zachowanie pojęcia środków zastępczych, który określa
substancje nowe o mniej lub bardziej znanych właściwościach i oddziaływaniu na zdrowie, tym
samym bardziej niebezpiecznych. Te właśnie produkty stanowią przedmiot postępowania
administracyjnego wszczynanego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Pozostawienie w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii definicji środka
zastępczego jest uzasadnione również ze względu na to, że jest ona szersza niż pojęcie nowa
substancja psychoaktywna i wynika z praktyki administracyjnej w obszarze realizacji
ustawowego zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu tych substancji. Inicjując działania
kontrolne w przypadku wystąpienia uzasadnionego podejrzenia, że w obrocie handlowym
występuje substancja o działaniu psychoaktywnym mamy do czynienia z produktem, który
występuje pod zupełnie inną nazwą aniżeli substancje psychoaktywne, które są identyfikowane
w wyniku badań w jego składzie. Inny także jest deklarowany skład i przeznaczenie. Poza tym,
środek zastępczy w swoim składzie zwykle zawiera poza nowymi substancjami
psychoaktywnymi (związkami o działaniu psychoaktywnym) także zanieczyszczenia, surowce
farmaceutyczne, czy substancje obojętne, jak cukier czy mąka. Należy podkreślić, że
niejednokrotnie rodzaj występującego zanieczyszczenia może mieć istotny wpływ na
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właściwości oraz toksyczność występującej w składzie produktu substancji aktywnej.
Procedura administracyjna prowadzona przez inspektorów sanitarnych polega na badaniu
produktów znajdujących się w obrocie, w kierunku sprawdzenia, czy nie zawierają substancji
psychoaktywnych. Poza tym, określenia środek zastępczy oraz nowa substancja
psychoaktywna nie są w praktyce pojęciami znaczeniowo tożsamymi. Wprowadzenie do
definicji środka zastępczego pojęcia nowej substancji psychoaktywnej spowodowało potrzebę
określenia definicji także nowej substancji psychoaktywnej.
Ocena ryzyka związanego z użyciem nowych substancji psychoaktywnych będzie dokonywana
przede wszystkim w aspekcie wpływu na zdrowie ludzi. System oceny ryzyka nowych
substancji psychoaktywnych będzie polegał na przeprowadzeniu procedur wprowadzania
substancji pod kontrolę w oparciu o racjonalne, naukowe przesłanki oraz interdyscyplinarną
ocenę ekspercką. Jego zasadniczym i podstawowym zadaniem jest zabezpieczanie obywateli
przed niebezpiecznymi dla ich zdrowia produktami lub substancjami.
Z tego powodu proponuje się utworzenie przy ministrze właściwym do spraw zdrowia Zespół
do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych
substancji psychoaktywnych. Zespół będzie się składał z ekspertów specjalizujących się w
sprawach oceny potencjalnych zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi oraz społecznej
szkodliwości wynikających z używania substancji co do których istnieje podejrzenie, że
działają na ośrodkowy układ nerwowy w szczególności niebędących nową substancją
psychoaktywną ale wykazujących działanie na ośrodkowy układ nerwowy.. Zasadniczymi
przesłankami, które zostaną wzięte pod uwagę przez Zespół są zagrożenia dla zdrowia lub życia
ludzi oraz społeczna szkodliwość substancji. Z tych też względów zaproponowany został jego
skład osobowy. Członkami Zespołu będą specjaliści posiadający wiedzę ekspercką z nauk
chemicznych, farmakologii, toksykologii jak również psychiatrii czy też nauk społecznych oraz
prawnych.
Głównym zadaniem ww. Zespołu będzie opracowywanie opinii eksperckiej na temat
potencjalnego

zagrożenia

związanego

z

używaniem

określonych

substancji

oraz

rekomendowanie Ministrowi Zdrowia umieszczenia najbardziej niebezpiecznych dla zdrowia
i życia ludzi substancji na wykazach środków odurzających, substancji psychotropowych oraz
nowych substancji psychoaktywnych. Tym samym, wyniku pracy Zespołu, Minister Zdrowia
będzie mógł podjąć decyzje o wszczęciu zmian legislacyjnych mających na celu kontrolę
określonych substancji poprzez włączenie ich do załączników ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu narkomanii lub wykazu nowych substancji psychoaktywnych. Należy
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nadmienić, że przepisy dotyczące Zespołu zawarte są w dodawanych w ustawie art. 18a –18c.
Za organizację i funkcjonowanie Zespołu będzie odpowiedzialny Główny Inspektorat
Sanitarny (GIS) współpracując razem z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
organami ścigania oraz innymi podmiotami, w tym jednostkami naukowo-badawczymi,
których działalność dotyczy nowych substancji psychoaktywnych.
Dotychczasowa definicja ziela konopi rodzi wiele wątpliwości natury interpretacyjnej, gdyż
nie odnosi się bezpośrednio do załączników ustawy, w których wymienione jest ziele konopi
innych niż włókniste (załącznik nr 1, grupa I–N i IV–N). Obecnie w ustawie funkcjonują dwie
definicje związane z rośliną konopi: art. 4 pkt 5 – konopie włókniste oraz art. 4 pkt 37 – ziele
konopi.
Ta druga definicja (pkt 37) stanowi duży problem dla sądów i biegłych co do interpretacji
prawnej, jaki materiał można uznać za ziele konopi innych niż włókniste. Przykładem mogą
być części konopi w postaci łodyg lub liści, w których stwierdzono zawartość sumy delta–9–
tetrahydrokannabinolu oraz kwasu tetrahydrokannabinolowego (kwasu delta–9–THC–2–
karboksylowego) powyżej 0,20%. Obecnie z punktu widzenia ustawy nie można uznać takiego
materiału jako ziele konopi innych niż włókniste, gdyż „...zielem konopi są kwiatowe lub
owocujące wierzchołki konopi, z których nie usunięto żywicy...”. Liście i łodygi brane są pod
uwagę tylko wtedy, gdy nie zawiązała się wiecha, co można stwierdzić tylko dla upraw, a nie
możliwe jest do rozstrzygnięcia w przypadku suszu. Należy również podkreślić, że w chwili
obecnej liście i łodygi konopi zawierają znaczne ilości THC i są stosowane jako środek
odurzający, nie ma więc powodu, aby je wyłączać z kontroli. Dodatkowy problem powstaje,
gdy materiał dowodowy jest w postaci zmielonej, zawierający powyżej 0.2% THC, gdzie także
nie można jednoznacznie określić z jakich części rośliny pochodzi i w związku z tym nie
podlega obecnej ustawie. Nowa definicja pozwoli jednoznacznie określić ten środek
odurzający, bez względu na część rośliny, którą się bierze pod uwagę przy jej analizie.
W związku z tym, że ustawa zakazuje wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków
zastępczych, zasadne jest, aby ten zakaz dotyczył także nowych substancji psychoaktywnych.
Zakaz ten dotyczy jednak tylko tych nowych substancji psychoaktywnych, których
wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane na podstawie przepisów
odrębnych.
Zaproponowane w projekcie ustawy zmiany dostosowują przepisy ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii do obecnych realiów dotyczących szkolenia żołnierzy w czynnej służbie
wojskowej, a nie żołnierzy służby zasadniczej – art. 19 ust. 2 pkt 3. Ponadto, w związku z
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potrzebą prowadzenia szkoleń z zakresu problematyki zapobiegania narkomanii w
Ministerstwie Sprawiedliwości rozszerzono zakres art. 19 ust. 2 pkt. 3 o funkcjonariuszy
Służby Więziennej. Zmiana zaproponowana w art. 23 ust. 1 stwarza Ministrowi Obrony
Narodowej możliwość prowadzenia badań naukowych nad problematyką narkomanii oraz
badań statystycznych i epidemiologicznych. Wykreślono natomiast z art. 23 ust. 1 ministra
właściwego do spraw transportu, z uwagi na brak prowadzenia przez ten resort badań nad
problematyką narkomanii. W celu umożliwienia prowadzenia szkolenia osób nie tylko przez
organy Żandarmerii Wojskowej, ale także przez inne jednostki organizacyjne resortu Obrony
Narodowej zaproponowano zmianę w art. 24 ust. 2 projektu. W konsekwencji zmiany art. 23
ust. 1 wprowadzono zmianę w art. 35 ust. 9, która umożliwia stosowanie substancji
psychoaktywnych w celu prowadzenia badań naukowych przez jednostki naukowe
Ministerstwa Obrony Narodowej. Art. 24 ust. 6 rozszerzono o ministra właściwego do spraw
nauki, ponieważ wskazuje na to zakres spraw przekazanych do uregulowania w drodze
rozporządzenia. Jednocześnie doprecyzowano zakres upoważnienia zawartego w art. 24b ust.
3.
W projekcie zaproponowano również zmianę treści art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Zmiana ta jest niezbędna w celu zapewnienia
prawidłowego określenia podmiotów realizujących działania, co z kolei jest konieczne dla
kompleksowego uregulowania materii określonej rozporządzeniem.
W

projekcie

zaproponowano

zmianę

przepisów

dotyczących

zakupu

substancji

kontrolowanych, np. art. 23 ust. 3 pkt 1 umożliwia dokonywanie przez jednostki naukowe
zakupu oprócz hurtowni farmaceutycznej, także u wytwórcy produktów leczniczych, wytwórcy
środków odurzających lub substancji psychotropowych niebędących produktami leczniczymi.
Z uwagi na fakt, że zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych, zakup prekursorów
kategorii 1 następuje na podstawie deklaracji klienta, wprowadzono pkt 1a. Podobne zmiany
wprowadzono w art. 24 projektu.
Projektowana regulacja zawiera propozycję nowego brzmienia art. 44c. Intencją proponowanej
zmiany jest zastąpienie dotychczasowego odesłania w tym zakresie do odpowiedniego
stosowania przepisów art. 27c ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej. Zgodnie z nowym art. 44c w przypadku stwierdzenia wytwarzania lub
wprowadzania do obrotu środka zastępczego, produktu, co do którego zachodzi uzasadnione
podejrzenie, że jest on środkiem zastępczym, lub nowej substancji psychoaktywnej (na
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potrzeby tej regulacji zwanych łącznie „produktem”) właściwy ze względu na miejsce
wytwarzania lub wprowadzania do obrotu produktu państwowy inspektor sanitarny
wstrzymuje, w drodze decyzji, jego wytwarzanie lub wprowadzanie do obrotu lub nakazuje
wycofanie produktu z obrotu na czas niezbędny do przeprowadzenia badań, mających na celu
ustalenie, czy jest on środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną, nie dłuższy
jednak niż 18 miesięcy. Analogicznie, jak obecnie Główny Inspektor Sanitarny będzie
zobligowany do podania publicznej wiadomości informacji o wydaniu tej decyzji poprzez
ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej nazwy produktu, nazwy producenta, rodzaju
opakowania i jego wielkości. Należy dodać, że istniejący przepis nie zawiera doprecyzowania
o miejscu podania informacji i jej zakresie. Jednocześnie w przypadku wydania decyzji, o
której mowa w ust. 1, właściwy państwowy inspektor sanitarny:
1) dokona zabezpieczenia produktu;
2) nakaże zaprzestania prowadzenia działalności w pomieszczeniach lub obiektach służących
wytwarzaniu lub wprowadzeniu produktu do obrotu na czas niezbędny do usunięcia
zagrożenia, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące.
Jeżeli okaże się, że badany produkt jest środkiem zastępczym lub nową substancją
psychoaktywną właściwy państwowy inspektor sanitarny zakaże, w drodze decyzji,
wytwarzania lub wprowadzania do obrotu takiego produktu, nakaże jego wycofanie z obrotu,
a także orzeknie o jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa i zniszczeniu. Koszty
prowadzonego postępowania i badań, w wyniku których nastąpi stwierdzenie, że badany
produkt jest środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną, jak również koszty
zniszczenia produktu, będzie ponosić strona postępowania. Wysokość tych kosztów określi
państwowy inspektor sanitarny w drodze decyzji. Zabezpieczenie produktu oraz egzekucja
należności pieniężnych, o których mowa wyżej, będzie następowała w trybie przepisów o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ponadto, zostanie dodany przepis nakazujący
zawiadomienie Zespołu do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi
związanych

z

używaniem

nowych

substancji

psychoaktywnych,

gdy w

wyniku

przeprowadzonych badań w środku zastępczym stwierdzona zostanie obecność substancji,
niebędącej nową substancją psychoaktywną, ale wykazującą działanie na ośrodkowy układ
nerwowy. Regulacja ta ma na celu wprowadzenie takiej substancji do wykazu wydawanego na
podstawie dodawanego art. 44d ustawy. Na końcu zmienianego art. 44c znajdzie się
upoważnienie dla ministra właściwego do spraw zdrowia do określenia, w drodze
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rozporządzenia, podmiotów uprawnionych w sprawie przeprowadzenia badań określonych w
ust. 1.
Dodanie organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnienia do nadzoru nad
przestrzeganiem zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych i
nowych substancji psychoaktywnych znajduje odzwierciedlenie w art. 4 ustawy z dnia 14
marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, określającym kompetencje tej inspekcji.
Zmiany zaproponowane w art. 5 ust. 2 pkt 3, art. 24b ust. 1 i 3, art. 26 ust. 1, art. 28 ust. 2 i 3,
4, 6, 6b i 7, art. 42 ust. 1, art. 71 ust. 3 i 4, art. 72 ust. 1 oraz art. 73a ust. 2 nowelizowanej w
art. 1 ustawy mają wyłącznie charakter porządkowy (terminologiczny). Ich istotą jest
odpowiednie zastąpienie występującego w nich terminu „zakład opieki zdrowotnej”
obowiązującym „podmiot leczniczy”.
Projekt ustawy został ponadto uzupełniony o zmiany w art. 46 i art. 47 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Zmiany te zostały zaproponowane w związku z
koniecznością wdrożenia przepisów Unii Europejskiej w zakresie organizacji rynku konopi
włóknistych, które obowiązują od dnia 1 lipca 2012 r. Powyższe przepisy Unii Europejskiej
wprowadził art. 91 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22
października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy
szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej
organizacji rynku”) (Dz. Urz. WE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.). Zaproponowane
zmiany w art. 46 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, dostosowują krajowe przepisy
na rynku konopi do zmian w obowiązujących regulacjach Unii Europejskiej poprzez usunięcie
odwołań do obowiązujących po raz ostatni dla roku gospodarczego 2011/2012 przepisów art.
91 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 oraz mechanizmu upoważniania głównych
przetwórców. Zmiana w art. 46 ust. 5 pkt 2 dostosowuje wymagania odnośnie podmiotów
ubiegających się o pozwolenie na skup konopi włóknistych w taki sposób, który umożliwi
prowadzenie ww. działalności również podmiotom z innych państw. Zmiana w art. 46 ust. 6
pkt 2 uchyla obowiązek uzyskiwania upoważnienia przez głównego przetwórcę i jego
przedkładania wraz z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie skupu
konopi włóknistych. Zaproponowane w art. 47 ust. 2 uchylenie punktu 3 jest konsekwencją
zmian w art. 46 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Przepis art. 47 ust. 3a i 3b
wprowadza możliwość zastąpienia obowiązku podpisywania umowy kontraktacji pisemnym
zobowiązaniem do przetworzenia konopi we własnym zakresie, co umożliwi jednoczesne
prowadzenie przez ten sam podmiot uprawy konopi i ich przetwórstwa. Wprowadzenie ww.
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zapisu umożliwi, m.in. kontynuację działalności gospodarczej przez Instytut Włókien
Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu – wiodącego hodowcę odmian konopi
włóknistych w Polsce i jednocześnie ich przetwórcę.
Wprowadzenie art. 71a do ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U.
2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) zostało podyktowane pilną potrzebą ograniczenia
dostępności produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza zawierających
w składzie substancje psychoaktywne, wykorzystywanych w celach pozamedycznych oraz do
produkcji narkotyków. Przepis art. 71a przewiduje możliwość ograniczania wydawania
produktów leczniczych zawierających w składzie substancje psychoaktywne o kategorii
dostępności „OTC”, ustanawiając limity zawartości substancji psychoaktywnych w jednym
opakowaniu oraz ograniczając ich sprzedaż w ramach jednorazowej transakcji sprzedaży.
W celu zapewnienia wydawania produktów leczniczych zawierających w składzie substancje
psychoaktywne dostępnych bez przepisu lekarza, wyłącznie przez wykwalifikowany personel,
tj. farmaceutów i techników farmaceutycznych, sprzedaż detaliczna wyżej wymienionych
produktów została ograniczona do aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych.
Wydawanie z aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych produktów leczniczych
zawierających w składzie substancje psychoaktywne, o kategorii dostępności „OTC”,
w ramach jednorazowej transakcji sprzedaży, podlega ograniczeniu, ze względu na
maksymalny poziom zawartości substancji psychoaktywnej niezbędny do przeprowadzenia
skutecznej terapii w dopuszczalnym okresie bezpiecznego leczenia dla jednej osoby. Wyjątek
stanowią produkty lecznicze zawierające w składzie substancje psychoaktywne, o kategorii
dostępności „OTC”, dla których ustalono maksymalny poziom zawartości substancji
psychoaktywnej, wydawane z przepisu lekarza. W przypadku przepisania przez lekarza na
recepcie leków zawierających w składzie substancje psychoaktywne o kategorii dostępności
„OTC”, w ilości przekraczającej ustanowione limity zawartości substancji psychoaktywnej,
wydaje się produkty lecznicze w ilości wskazanej na recepcie.
Wydawanie produktów leczniczych bez ograniczeń w zakresie ustalonych poziomów
maksymalnej zawartości substancji psychoaktywnej, podlega karze pieniężnej w wysokości do
50 000 złotych, zależnej od okresu, stopnia oraz okoliczności naruszenia przepisów. Karę
pieniężną nakłada wojewódzki inspektor farmaceutyczny w drodze decyzji.
Nowe regulacje przewidują, że jeśli farmaceuta lub technik farmaceutyczny uzna, że produkt
leczniczy może zostać wykorzystany w celach pozamedycznych powodując zagrożenie dla
zdrowia i życia, odmawia jego wydania (np. sprzedaż produktu leczniczego zawierającego w
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składzie substancje psychoaktywne tej samej osobie jednego dnia w ramach kilku transakcji
sprzedaży).
Mając na uwadze zwiększenie świadomości stosowania leków oraz bezpieczeństwo pacjentów
w procesie „samoleczenia”, wprowadzono obowiązek informowania przez farmaceutów i
techników farmaceutycznych o sposobie dawkowania oraz możliwych zagrożeniach i
działaniach niepożądanych związanych ze stosowaniem wydawanych produktów leczniczych
zawierających w składzie substancje psychoaktywne.
Wykaz substancji psychoaktywnych oraz maksymalny poziom ich zawartości, w przeliczeniu
na substancję, w jednostkowym opakowaniu produktu leczniczego posiadającego kategorię
dostępności „wydawane bez przepisu lekarza - OTC” zostaną określone przez Ministra
Zdrowia w drodze rozporządzenia.
Przepisy w zakresie ograniczenia wydawania produktów leczniczych dostępnych bez recepty,
ze względu na maksymalny poziom zawartych w nich substancji psychoaktywnych, wchodzą
w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., gwarantując podmiotom odpowiedzialnym
wprowadzającym produkty lecznicze na rynek, okres przejściowy na ewentualne dostosowanie
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu oraz dokumentacji rejestracyjnej. W celu uniknięcia
konieczności wycofania z obrotu produktów leczniczych przekraczających ustalony poziom
zawartości substancji psychoaktywnych, produkty lecznicze wprowadzone do obrotu przed
dniem wejścia w życie nowych regulacji, mogą znajdować się w obrocie detalicznym w
ustalonym dla nich terminie ważności. Po 1 stycznia 2017 r. produkty te mogą być wydawane
wyłącznie do jednego opakowania.
Zważywszy na skalę problemu pozamedycznego stosowania produktów leczniczych
zawierających w składzie substancje psychoaktywne oraz zjawisko wykorzystywania
pseudoefedryny do produkcji metamfetaminy, konieczne jest podjęcie niezwłocznych działań
ograniczających sprzedaż niniejszych produktów. Dlatego też do czasu wejścia w życie
regulacji dotyczących maksymalnego poziomu zawartości substancji psychoaktywnych,
wprowadzono przepisy ograniczające sprzedaż do jednego opakowania w ramach
jednorazowej transakcji produktów leczniczych zawierających w składzie pseudoefedrynę,
desktrometorfan

lub

kodeinę,

czyli

zawierających

substancje

obecnie

najczęściej

wykorzystywane w celach pozamedycznych (pseudoefedryna, dekstrometorfan, kodeina) oraz
do produkcji metamfetaminy (pseudoefedryna).
W art. 109 ustawy – Prawo farmaceutyczne zmieniono pkt 6 rozszerzając zadania Inspekcji
Farmaceutycznej w zakresie kontrolowania obrotu środkami odurzającymi, substancjami
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psychotropowymi i prekursorami grupy I-R, również na prekursory grupy IV. Powyższa
zmiana wynika z konieczności dostosowania regulacji krajowych do przepisów rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 1259/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 określającego zasady nadzorowania handlu
prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnota a państwami trzecimi (Dz. U. UE L Nr 330 z
10.12.2013 r., str. 30), które wprowadza nową kategorię prekursorów narkotykowych, o
których mowa w art. 2 pkt a rozporządzenia Nr 111/2005, obejmującego produkty lecznicze
zawierające efedrynę, pseudoefedrynę lub sole tych substancji
Praktyka prowadzenia przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzoru nad
przestrzeganiem przez przedsiębiorców, przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu narkomanii, wykazała, że część regulacji prawnych, dotyczących praw
przedsiębiorców, uniemożliwia skuteczne wykonywanie zadań przez inspektorów sanitarnych.
Dotyczy to przede wszystkim możliwości wnoszenia sprzeciwu przeciwko przeprowadzonej
kontroli. Uprawnienie to w odniesieniu do ścigania nieuczciwych przedsiębiorców, którzy
dostarczają młodym ludziom środki zastępcze, nie tylko utrudnia, ale często wręcz
uniemożliwia skuteczne działania. Prawo zgłoszenia sprzeciwu nie przysługuje w sytuacji, gdy
przedsiębiorca podejrzany jest o popełnienie przestępstwa, czy wykroczenia, bądź
przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, ale przysługuje, gdy przedsiębiorca organizuje sieć
hurtowni i sklepów oferujących środki zastępcze, powszechnie zwane „dopalaczami”. Nie
wydaje się, by taka była idea ustawodawcy, który chciał obronić przedsiębiorcę przed
uznaniowością urzędników. Działalność ta, choć nie ścigana co prawda przez prawo karne, ale
niewątpliwie o charakterze wysoce nagannym, nie może być chroniona przez państwo. Z tych
powodów zaproponowano zmianę przepisów dotyczącą kontroli przedsiębiorców. W tym celu
w ustawie z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz.
672, z późn. zm.) wprowadzono odpowiednie zmiany. Zgodnie z art. 79 ust. 1 tej ustawy organy
kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. Jednocześnie, od tej
zasady ustawodawca wprowadził liczne wyjątki, np. gdy kontrola dotyczy postępowania
prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, lub jest prowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006
r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200, z późn.
zm.).
Zamiarem proponowanej zmiany jest dodanie nowego punktu w istniejącym w art. 79 ust. 2
katalogu włączeń. Proponowana zmiana będzie jednoznacznie wskazywała, że zawiadomienia
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o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się, w przypadku gdy przeprowadzenie kontroli
jest niezbędne dla przeciwdziałania naruszeniu zakazów, o których mowa w art. 44b i 44 d
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Jednocześnie, analogiczne
rozwiązanie o tożsamym brzmieniu zostało zaproponowane w art. 80 w ust. 2 (po pkt 3 dodaje
się pkt 3a), w art. 82 w ust. 1 (po pkt 3 dodaje się również nowy pkt 3a), w art. 83 ust. 2
(analogicznie jak poprzednio po pkt 3 dodaje się pkt 3a). Natomiast konsekwencją tych zmian
będą zmiany odesłań w art. 84d. Zmiana przedmiotowych przepisów ma na celu wzmocnienie
skuteczności przeprowadzanych kontroli w celu ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Ochrona
zdrowia i życia ludzkiego, jest konstytucyjnym obowiązkiem państwa, realizowanym za
pośrednictwem wyspecjalizowanych organów publicznych, do których należy w szczególności
Państwowa Inspekcja Sanitarna. Ustawodawca nałożył na tę instytucję przede wszystkim
zadania z zakresu zdrowia publicznego. Środki zastępcze- nowe substancje psychoaktywne,
stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego.
Skuteczna realizacja zadań w obszarze środków zastępczych – nowych substancji
psychoaktywnych, wymaga zarówno wyposażenia organów Inspekcji, jeśli jej działanie ma być
skuteczne, w odpowiednie instrumenty prawne jak i stworzenia odpowiednich warunków aby
zadania te mogły być prawidłowo i efektywnie wykonywane. Niemniej jednak ograniczenia
wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wywierają negatywny wpływ na
efektywność działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przejawiający się w szczególności w
zmniejszeniu skuteczności działań organów w obszarze środków zastępczych, w tym
efektywności

wykorzystania

czasu

pracy

przez

pracowników

stacji

sanitarno-

epidemiologicznych, z uwagi na fakt, że jest wykorzystywana przez quasi-przedsiębiorców do
utrudniania organom państwa realizacji statutowych zadań z zakresu ochrony zdrowia
publicznego.
Wprawdzie ustawa wyłącza spod powyższych obowiązków kontrole gdy jej przeprowadzenie
jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia to jednak wyłączenie to jest
przedmiotowo zbyt wąskie, bowiem przepis ten w zakresie podejmowania kontroli przez
Państwową Inspekcję Sanitarną w obszarze środków zastępczych na podstawie uzasadnionego
podejrzenia, nie jest szczegółowo dookreślony, stąd potrzeba uściślenia i uszczegółowienia
przepisów w przedmiotowym zakresie. Nawet w przypadku jednoznacznego stwierdzenia w
wyniku badania kwestionowanego produktu, że stwarza on zagrożenie życia lub zdrowia
ludzkiego, pozostaje wątpliwość czy kontrola, mająca przecież na celu uchronienie obywatela
przed tym niewątpliwym zagrożeniem, była uzasadniona z uwagi na jego bezpośredniość.
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Proponowane zmiany przepisów doprecyzowują cel podejmowanych kontroli przez
Państwową Inspekcję Sanitarną.
Należy w tym miejscu również zaznaczyć, że proponowane zmiany będą miały pozytywny
wpływ na lepszą ochronę zdrowia i życia obywateli bez istotnego pogorszenia sytuacji
przedsiębiorców. Wszystkie kontrole w zakresie środków zastępczych realizowane przez
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej stanowią element postępowań administracyjnych,
których rozstrzygnięcia podlegają kontroli zgodnie z zasadą dwuinstancyjności, jak również
kontroli sądów administracyjnych. Daje to przedsiębiorcy pełnię możliwości dochodzenia
swoich praw poprzez wnoszenie środków odwoławczych na ogólnych zasadach.
Przepisy przejściowe zaproponowane w art. 4 ustawy nowelizującej dotyczą postępowań
wszczętych na podstawie przepisów dotychczasowych i niezakończonych przed dniem wejścia
w życie projektowanej ustawy. Zgodnie z treścią tej regulacji mają one toczyć się na podstawie
przepisów

dotychczasowych.

Powyższa

norma

dotyczy

zarówno

postępowań

administracyjnych jak i karnych.
Na podstawie art. 6 zostaną zachowane w mocy dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane
na podstawie zmienianych upoważnień ustawowych.
Zaproponowane w projekcie zmiany brzmienia załączników do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii wynikają z potrzeby objęcia kontrolą ustawową 81 nowych
substancji psychoaktywnych, których obecność stwierdzono w próbkach zabezpieczonych w
sklepach, z tzw. dopalaczami oraz z konieczności dostosowania prawodawstwa polskiego do
regulacji europejskich i międzynarodowych.
W wyniku działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z art. 44c ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zabezpieczono i przekazano do badań próbki, tzw.
„dopalaczy”. Narodowy Instytut Leków oraz Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie po
przeprowadzeniu badań próbek wskazały, iż są to substancje psychoaktywne, które należy
objąć kontrolą ustawową ze względu na ich potencjał uzależniający, działanie na ośrodkowy
układ nerwowy (OUN), powodowanie zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowania oraz
stwarzanie zagrożenia dla życia lub zdrowia osoby przyjmującej te substancje. Na zlecenie
Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii została opracowana ekspertyza przez Katedrę i Zakład
Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która
potwierdziła zasadność objęcia kontrolą ustawową 24 nowych substancji psychoaktywnych.
Dodatkowo, w trakcie trwania prac nad projektem ustawy w zakresie załączników do ustawy
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stanowiących wykaz środków odurzających i substancji psychotropowych oraz informacji
otrzymanych od Krajowego Konsultanta w dziedzinie toksykologii klinicznej, Narodowego
Instytutu Leków, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Instytutu Ekspertyz Sądowych,
Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz
Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego

przekazujących

ekspertyzy

o

nowych

szkodliwych

substancjach

psychoaktywnych, Rada ds. Przeciwdziałania Narkomanii na posiedzeniu, które odbyło się 20
września 2013 r. wyraziła pozytywną opinię dotyczącą uzupełnienia załączników do ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii o zgłoszone w wyniku konsultacji substancje.
Ponadto, Komisja Środków Odurzających Narodów Zjednoczonych na 56 sesji, która odbyła
się w marcu 2013r., zgodnie z art.2 pkt 5 i 6 Konwencji z 1971r. o substancjach
psychoaktywnych podjęła decyzję o przeniesieniu kwasu gamma–hydroksymasłowego (GHB)
z wykazu IV do wykazu II Konwencji. W celu dostosowania do przepisów Konwencji
wprowadzono zmianę polegającą na przesunięciu GHB z grupy IV–P do grupy II–P w
załączniku nr 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
W ramach dostosowywania prawa polskiego do przepisów Unii Europejskiej do załączników
ustawy wprowadzono także substancje 4–MA i 5-IT (5-(2-aminopropyl)indol. Zgodnie z
decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie poddania 4–
metyloamfetaminy środkom kontroli państwa członkowskie zobligowane są do wprowadzenia
kontroli prawnej dotyczącej 4–MA w ciągu roku od wydania Decyzji. Dodatkowo, Komisja
Europejska wezwała państwa członkowskie Unii Europejskiej do wprowadzenia kontroli
prawnej substancji 5-IT ze względu na zagrożenie dla zdrowia publicznego. Decyzją
Wykonawczą Rady Unii Europejskiej (2013/496/UE) z dnia 7 października 2013 r. w sprawie
poddania 5-(2-aminopropyl)indolu (5-IT) środkom kontroli. Analogicznie do 4-MA, na mocy
art. 1 i 2 ww. Decyzji Rzeczypospolita Polska jest zobowiązana do wprowadzenia tej substancji
pod kontrolę prawną poprzez dołączenie jej do wykazu środków kontrolowanych w
załącznikach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179,
poz. 1485). RP podobnie jak wszystkie kraje Unii Europejskiej są zobowiązane do
wprowadzenia stosownych środków kontroli dotyczących 5-IT do prawa krajowego do dnia 13
października 2014r.
Za koniecznością poddania kontroli prawnej przemawia także ocena ryzyka związanego z tą
substancją przedstawiona Komisji Europejskiej przez Europejskie Centrum Monitorowania
Narkotyków i Narkomanii zgodnie z procedurą przewidzianą w Decyzji Rady
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2005/387/WSiSW z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie wymiany informacji, oceny ryzyka i
kontroli nowych substancji psychoaktywnych wskazująca na potencjalne ryzyko dla zdrowia
publicznego w Unii Europejskiej.
W związku z powyższym, projekt nowelizacji ustawy w zakresie załączników uwzględnia 81
nowe substancje psychoaktywne, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia
ludzi. Są to:
syntetyczne kanabinoidy: JWH–015, JWH–098, JWH–251, JWH–307, AM–2201, 3–(4–
hydroksymetylobenzoilo)–1–pentyloindol; 5-FUR-144, A-834,735, AM-2233, AM-1248,
APICA, APINACA, MAM-2201, RCS-2, UR 144, AB-001;
pochodnych katynonu: 3–FMC, 3,4–DMMC, pentedron, bufedron, etkatynon, pentylon,
MPBP, pMPPP, Brefedron, 4-metylo-bufedron (metylobufedron), Dibutylon, α PPP, Etylon;
pochodnych aktynonu 3-MMC, Izo-pentedron, α PVP;
Pochodne fenyloaminy 2C-G, 2C-N, 25C-NBOMe (2C-C-NBOMe), 25D-NBOMe, 25ENBOMe, 25G-NBOMe, 25N-NBOMe, 2C-D, 2C-P, 2C-C, 25H-NBOMe, 25I-NBOMe, 25BNBOMe, 6-APB, 4-MA;
fenyloetyloaminy: TMA-6, 6-APDB, Proscaline;
pochodne piperazyny: DBZP, MeOPP, mCPP;
pochodna piperydyny: 2-DPMP;
Pochodne beznzofuranu 5-APB, 5-MAPB;
pochodne tryptamin: 4-Ac0-DIPT, 4-AcO-DMT, 5-MeO-DALT, 5-MeO-DMT, 4-HO-MET,
4-AcO-MET, 4-HO-DIPT, 5MeO-MiPT;
analogi kokainy: Dimetokaina, Fluorotropakokaina (p–FBT, p–fluorobenzoiloksytropan);
analog metamfetaminy: MPA (4-MPA);
inne substancje chemiczne: D2PM, PBP (1–fenylo–2–(pirolidyn–1–ylo)butan–1–on), 2–AT
(2–aminotetralina),

MDPBP

(3,4–metylenodioksypyrrolidynobutyrofenon),

2–AI

(2–

aminoindan), MMDPEA (3–methoxy–4,5–methylenedioxyphenethylamine, Lophophine),
Etylofenidat, Metoksetamina MXE, 3-MeO-PCE 5-IT (5-(2-aminopropyl) indol), Zaleplon,
Zopiklon, Tapentadol, RH-34.
O potrzebie objęcia kontrolą ustawową ww. substancji psychoaktywnych wyraziła pozytywną
opinię Rada do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
Wszystkie zaproponowane do objęcia kontrolą ustawową substancje mają działanie
psychoaktywne, wywierają wpływ na ośrodkowy układ nerwowy.
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Podstawą światowej kontroli w obszarze środków odurzających, substancji psychotropowych
i prekursorów narkotykowych są trzy międzynarodowe Konwencje Organizacji Narodów
Zjednoczonych:
Jednolita Konwencja o środkach odurzających z 1961 r. sporządzona w Nowym Jorku dnia 30
marca 1961 r. (Dz. U. z 1966 r. Nr 45, poz. 277 oraz z 1996 r. Nr 35, poz. 149),
Konwencja o substancjach psychotropowych, sporządzona w Wiedniu dnia 21 lutego 1971 r.
(Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 180),
Konwencja Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami
odurzającymi i substancjami psychotropowymi sporządzona w Wiedniu dnia 20 grudnia 1988
r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 15, poz. 69).
Art. 39 Jednolitej Konwencji o środkach odurzających z 1961 r. stanowi.: „Żadne z
postanowień niniejszej konwencji nie wyklucza przyjęcia i nie będzie uważane za
wykluczające przyjęcie przez Stronę surowszych i ściślejszych przepisów kontroli od
przepisów przewidzianych niniejszą konwencją, a w szczególności nie przeszkodzi Stronie
wymagać, by przetwory objęte Wykazem III lub środki odurzające objęte Wykazem II były
poddane wszystkim przepisom kontroli przewidzianym dla środków odurzających objętych
Wykazem I lub niektórym z tych przepisów, jeśli będzie to uważała za konieczne albo pożądane
dla ochrony zdrowia publicznego i dobrobytu."
Mając powyższe na uwadze należy uznać, że włączenie substancji o udowodnionym
negatywnym wpływie na organizm ludzki do wykazu środków odurzających lub substancji
psychotropowych jest właściwe i nie powinno wzbudzać wątpliwości co do zgodności z
prawem międzynarodowym.
Odnosząc się do regulacji Unii Europejskiej w sprawie środków odurzających i substancji
psychotropowych należy zauważyć, że decyzja Rady 2005/387/WSiSW z dnia 10 maja 2005
r. w sprawie wymiany informacji, oceny ryzyka i kontroli nowych substancji psychoaktywnych
(Dz. Urz. UE L 127 z 20.05.2005, str. 32) w istocie ustanawia przede wszystkim mechanizm
szybkiej wymiany informacji o nowych substancjach psychoaktywnych, procedury ich
identyfikowania i obejmowania kontrolą. Natomiast art. 9 ust. 3 powyższej decyzji wyraźnie
wskazuje, że „żadne postanowienie niniejszej decyzji nie stanowi przeszkody dla utrzymania
lub wprowadzenia przez Państwo Członkowskie na swoim terytorium wszelkich krajowych
środków kontroli, jakie uzna za stosowne, po zidentyfikowaniu przez Państwo Członkowskie
nowej substancji psychoaktywnej." Objęcie kontrolą ustawową substancji psychoaktywnych
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zaproponowane w niniejszym projekcie ustawy, wydaje się jedynym proporcjonalnym do
zagrożenia zdrowia publicznego w Polsce środkiem kontroli.
Zgodnie z otrzymanymi ekspertyzami związki: JWH–015, JWH–098, JWH–251, JWH–307,
AM–2201, 3–(4–hydroksymetylobenzoilo)–1–pentyloindol; 5-FUR-144, A-834,735, AM2233, AM-1248, APICA, APINACA, MAM-2201, RCS-2, UR 144, AB-001 to syntetyczne
kannabinoidy. Substancje te były wykrywane w produktach oferowanych w sklepach
internetowych i sklepach, z tzw. produktami kolekcjonerskimi. Po ich przyjęciu występują
efekty bardzo podobne do tych, które wywołują wprowadzone do organizmu produkty konopi
innych niż włókniste, takich jak ziele lub żywica (zwanych popularnie marihuaną i haszyszem).
Są to m.in. zmiana nastroju i samopoczucia, błogostan, euforia, halucynacje, czasami depresja,
apatia i urojenia. Następuje wzrost ciśnienia krwi, tachykardia, przekrwienie gałek ocznych,
zaburzenia koordynacji ruchowej, zawroty głowy, zaburzenia uwagi, wysuszenia śluzówek.
Zbliżone efekty działania są skutkiem oddziaływania tych syntetycznych kannabinoidów na te
same receptory co delta–9–tetrahydrokannabinol (delta–9–THC), czyli składnik aktywny roślin
konopi.
Zagrożenie pojawieniem się zależności kanabinoidowej dotyczy głównie młodocianych i
młodych dorosłych, u których dochodzi do trwałych zmian funkcji ośrodkowego układu
nerwowego (Rubino i Parolaro 2008; Parolaro i wsp. 2010). Prospektywne badania wskazują
na dwukrotnie większe zagrożenie wystąpienia psychozy schizofrenicznej (Arsenault i wsp.
2004). Uważa się, że stosowanie kanabinoidów w okresie dojrzewania i rozwoju mózgu sprzyja
późniejszemu pojawianiu się zespołów psychotycznych i zaburzeniom pamięci (Ehrenreich i
wsp. 1999; Pope i wsp. 200; Schwartz i wsp. 1989). Obserwacje u ludzi potwierdzają liczne
badania przedkliniczne (O’Shea i wsp. 2004, 2006; Schneider i Koch 2003).
Uważa się również, że syntetyczne kanabinoidy stwarzają większe zagrożenie wystąpienia
ostrych objawów psychotycznych oraz postaci paranoidalnej schizofrenii w porównaniu z
naturalnymi przetworami Cannabis indica (Fernandez–Espejo i wsp. 2009; Moore i wsp. 2007;
Muller–Vahl i Emrich 2008; Zulino i wsp. 2007). Używanie kanabinoidów skutkuje ostrymi
zmianami w układzie oddechowym ze stanami zapalnymi nosogardzieli, kaszlem, oraz
przewlekłym zapaleniem oskrzeli oraz zaburzeniami funkcji układu krążenia zagrażającymi
szczególnie osobom z niedokrwienną chorobą serca.
Pochodne aktynonu: 3–FMC, 3,4–DMMC, pentedron, bufedron, etkatynon, pentylon, MPBP,
pMPPP, Brefedron, 4-metylo-bufedron (metylobufedron), Dibutylon, α PPP, Etylon.
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Katynon jest aminą sympatykomimetyczną naturalnie występującą w czuwaliczce jadalnej
(Catha edulis.). Potencjał uzależniający rośliny powoduje umiarkowaną, ale zawsze przetrwałą
zależność psychiczną. Objawy przedawkowania, przy przedłużającym się stosowaniu, mają
zwykle łagodny charakter (występują stany letargu, łagodna depresja, drżenia, powracające złe
sny). Stosowanie wysokich dawek rośliny może być katalizatorem chorób psychicznych.
Katynony strukturalnie zbliżone są do takich stymulantów, jak np. amfetamina czy efedryna.
Powodują działanie zbliżone do amfetaminy, pobudzenie ruchowe, euforię lub rozdrażnienie,
zaniepokojenie, poczucie spokoju lub stany lękowe, podniecenie seksualne i bezsenność.
Analogi katynonu wpływają na neuroprzekaźnictwo z udziałem monoamin, m.in. zwiększają
uwalnianie dopaminy, serotoniny oraz noradrenaliny w mózgu.
Najczęściej stwierdzanym w warunkach klinicznych działaniem analogów katynonu jest: ból
w klatce piersiowej, duszność, tachykardia, kołatanie serca, nadciśnienie, zwężenie naczyń
obwodowych, krwotoki, ból, głowy, pobudzenie, lęk, rozszerzenie źrenic, mdłości, wymioty,
splątanie, halucynacje oraz drgawki.
Dibutylon kontrolowany jest we Francji, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Rosji, Włoszech na
Węgrzech, Litwie oraz Białorusi.
α-PPP kontrolowany jest we Francji, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Danii, Finlandii, na Węgrzech
oraz Litwie.
Tylko w samej Wielkiej Brytanii odnotowano kilkanaście zgonów związanych ze stosowaniem
pochodnych katynonu, ale ich rola i związek z zejściami śmiertelnymi jest trudna do ustalenia.
Przy długotrwałym stosowaniu katynon może być odpowiedzialny za wzrost zachorowalności
na cukrzycę typu II, przypadki kardiomiopatii, owrzodzeń dwunastnicy, zapalenia wątroby oraz
zwiększone ryzyko niedokrwienia naczyniowo-mózgowego, zakrzepów z zatorami (Al–
Motarreb i wsp. 2005; 2010; Dhaifalah i wsp. 2004).
Pochodne aktynonu 3-MMC, Izo-pentedron, α PVP
Substancje psychoaktywne o działaniu empatogennym, entaktogennym) i stymulującym zwłaszcza α PVP, który wykazuje działanie silniejsze od kokainy.
Przy stosowaniu Etylonu i izo-pentedronu mogą pojawić się: ból głowy, nudności,
podwyższona temperatury ciała, tachykardia, wzrost ciśnienia krwi, zaburzenia widzenia,
uczucie zmęczenia. Po ustaniu działania może wystąpić: obniżony nastrój, skrajne zmęczenie,
naprzemienne czucie zimna i gorąca, uczucie strachu.
Niektórymi ze skutków ubocznych stosowania 3 MMC mogą być: krwawienie z nosa,
pieczenie nosa (przy aplikacji donosowej), rumieńce na twarzy, halucynacje, zawroty głowy,
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nudności, wymioty, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi, zaburzenia rytmu serca, wysypki,
uczucie niepokoju, zmiany temperatury ciała, szczękościsk, nadpobudliwość i urojenia.
α PVP może wywołać zespół serotoninowy (podwyższona temperatura ciała, sztywność
mięśni, tachykardia, nudności, wymioty, biegunka, drgawki) oraz uszkodzenie wątroby i nerek
(wpływ tokszycznych metabolitów). Przedłużenie efektów neuropsychiatrycznych może
utrzymywać się nawet do 5-7 dni.
Pochodne fenyloaminy: 2C-G, 2C-N, 25C-NBOMe (2C-C-NBOMe), 25D-NBOMe, 25ENBOMe 25G-NBOMe, 25N-NBOMe, 2C-D, 2C-P, 2C-C, 25H-NBOMe, 25I-NBOMe, 25BNBOMe, 6-APB, 4-MA.
Substancje te wykazują działanie psychodeliczne, halucynogenne. Wywołują zmiany
percepcji, świadomości, sposobu myślenia, odczuwania emocji oraz wrażeń zmysłowych.
Działania niepożądane obejmują nudności, wymioty, biegunkę, świąd i nieświadome napięcie
niektórych grup mięśni. 25D-NBOMe został zidentyfikowany w próbkach zabezpieczonych
przez policję i służby graniczne w Polsce, Szwecji, Norwegii i Wielkiej Brytanii, kontrolowany
jest w Austrii oraz na Węgrzech i Litwie. 25C-NBOMe pojawił się do tej pory w Szwecji,
Norwegii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Finlandii, kontrolowany jest na Węgrzech i Litwie.
6-APB poza Polską, pojawił się w Chorwacji, Niemczech, Norwegii, Szwecji i na Węgrzech.
6-APB jest kontrolowany w Szwecji i na Węgrzech. W Wielkiej Brytanii odnotowano dwa
przypadki zgonów spowodowanych prawdopodobnie przyjęciem 6-APB, w połączeniu z
innymi środkami
Fenyloetyloaminy: TMA-6, 6-APDB, Proscaline.
TMA-6 i Proscaline to substancje syntetyczne z rodziny fenyloetyloamin, częściowi agoniści
receptora serotoninowego 5-HT2A. Wykazują działanie konkurencyjnie wobec serotoniny.
Prawdopodobnie oddziaływają na receptory 5-HT2b i 5-HT2c. Efektem tego jest działanie
psychoaktywne, choć dokładne mechanizmy działania pozostają nieznane.
TMA-6 działa stymulująco, ma właściwości empatogenne, przyjmowana w większych
dawkach wywołuje halucynacje z mocnymi efektami zniekształcenia dźwięku i barw. Działanie
utrzymuje się od 12 do 16 godzin. Jest nieco mniej skuteczna od LSD.
Proskalina poprawia nastrój, wywołuje uczucie spokoju i pobudzenie seksualne. Działania
niepożądane obejmują intensyfikację bodźców zewnętrznych, głębokie zmiany percepcyjne i
utrata kontroli nad własnym ciałem i umysłem, brak kontaktu z otoczeniem co uniemożliwia
normalne funkcjonowanie. Czasem występują także mdłości, lęk i dezorientacja.
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6-APDB jest agonistą receptora 5-HT2C i słabym inhibitorem wychwytu zwrotnego
monoamin

(noradrenaliny,

serotoniny,

dopaminy).

Powoduje

zwiększenie

stężenia

neuroprzekaźników w przestrzeni międzysynaptycznej. Efektem tego jest działanie
psychoaktywne.
6-APDB wywołuje lekką euforię, poprawienie nastroju, pobudzenie, otwartość emocjonalną,
intensyfikację odczuć na bodźce zewnętrzne. Działania niepożądane obejmują stresujące
odczucia, podniesienie ciśnienia, przyspieszenie pulsu, szczękościsk, suchość w ustach.
Czasem występują także mdłości, tachykardia, pobudzenie, lęk i dezorientację.
Pochodne piperazyny: DBZP, MeOPP, mCPP.
Zbliżone do MDMA właściwości psychoaktywne pochodnych piperazyny sprawiły, że trafiły
na rynek środków uzależniających wchodząc w skład wielu preparatów potocznie nazywanych
,,dopalaczami” (Cohen i wsp. 2011; Davies i wsp. 2010; Dragan i wsp. 2010; Hillebrand i wsp.
2010).
Analogi piperazyny, w zależności od uwarunkowań genetycznych i osobniczych,
charakteryzują się dość wąskim zakresem bezpiecznego zażywania, stąd ryzyko groźnych
działań niepożądanych, takich jak: odwodnienie, kołatanie serca, tachykardia, hipertonia, czy
drgawki, zwłaszcza w połączeniu z alkoholem jest wysokie (Campbell i wsp. 2007; King i wsp.
2007; Wood i wsp. 2007; Thompson i wsp. 2006).
MeOPP należą do syntetycznych analogów benzylopiperazyny, których działanie jest podobne,
lecz słabsze niż amfetaminy (Antia i wsp. 2009; Wada i wsp. 2007). Według opinii
użytkowników MeOPP działają przez 4–6 godzin i w porównaniu z innymi analogami
piperazyny w mniejszym stopniu wywołują reakcje lękowe. Zażywane w typowych dawkach
120–200 mg, nie powodują znacznego pobudzenia, lecz dają efekt rozluźnienia i relaksu.
MeOPP działają jako nieselektywni agoniści receptorów serotoninowych. W wyniku ich
zastosowania dochodzi do zwiększonego uwalniania oraz hamowania wychwytu zwrotnego
monoamin (De Boer i wsp. 2001; Antia i wsp. 2009). Na podobnej zasadzie działa amfetamina,
jednak MeOPP wywołują nieco słabszą stymulację.
Efektem działania MeOPP w dawce 200 mg są: euforia, empatia, zrelaksowanie, zmiany w
odbiorze muzyki, "poświata" podobna jak po LSD, ale także: bóle głowy, brak apetytu,
podwyższenie temperatury ciała, nudności.
MCPP jest sprzedawane w Europie jako odpowiednik MDMA, najczęściej w formie tabletek,
przejawia też bardzo podobne działania do MDMA, ma wpływ na receptory serotoninowe.
Tabletki zawierające MCPP zidentyfikowane były w Polsce przez Instytut Ekspertyz
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Sądowych oraz Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji.
Substancja jest objęta kontrolą w Belgii, Chorwacji, Danii, Niemczech, Rumunii, Portugalii,
Norwegii, Finlandii, Turcji, Grecji, Cyprze, Węgrzech, Łotwie, Litwie, Malcie, Słowacji oraz
w Nowej Zelandii.
Pochodna piperydyny: 2-DPMP.
2-DPMP jest powiązane strukturalnie z metylofenidatem, który jako substancja psychotropowa
jest wymieniony w załączniku do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 2-DPMP to
substancja psychoaktywna, która wykazuje długotrwałe działanie psychostymulujące podobne
do

kokainy.

Jej

stosowanie

wywołuje

przedłużoną

euforię

i silne pobudzenie, pocenie, bruksizm (nocne tarcie zębami), nadciśnienie tętnicze, tachykardia.
Poza tym halucynacje i paranoje. Przedłużenie efektów neuropsychiatrycznych może
utrzymywać się nawet do 5-7 dni.
Oprócz ciężkich psychoz mogą wystąpić ciężkie uszkodzenia narządów: rabdomioliza, co
może doprowadzić do uszkodzenia i rozwoju ostrej niewydolności nerek.
Pochodne beznzofuranu: 5-APB i 5-MAPB.
Substancje te są agonistami receptora 5-HT2C i słabymi inhibitorami wychwytu zwrotnego
monoamin (noradrenaliny, serotoniny, dopaminy). Ich użycie powoduje zwiększenie stężenia
neuroprzekaźników w przestrzeni międzysynaptycznej. Efektem tego jest działanie
psychoaktywne, choć dokładne mechanizmy działania pozostają nieznane. Stosowanie
wywołuje lekką euforię, wyostrza zmysły i poprawia nastrój.
Działania niepożądane obejmują stresujące odczucia, zwiększoną intensywność odbioru
bodźców zewnętrznych, wzrost empatii i towarzyskość. Czasem występują także mdłości,
tachykardia, pobudzenie, lęk i dezorientacja.
Pochodne tryptamin: 4-Ac0-DIPT, 4-AcO-DMT, 5-MeO-DALT, 5-MeO-DMT, 4-HO-MET,
4-AcO-MET, 4-HO-DIPT, 5MeO-MiPT.
Podobnie

jak

kilkanaście

tryptamin

umieszczonych

w

załącznikach

do

ustawy

o przeciwdziałaniu narkomanii, wykazują one działanie halucynogenne, powodują
zniekształcenie odbioru bodźców - kolorów, dźwięków, czy kształtów. Występują także
stresujące odczucia, drgawki, podwyższenie ciśnienia krwi, przyspieszenie pulsu, kołatanie
serca, bezsenność. Czasem występują także mdłości i dezorientacja.
4-AcO-DIPT kontrolowany jest w Danii, Finlandii, Szwecji, na Węgrzech i na Litwie,
4-AcO-DMT kontrolowany jest na Węgrzech i Litwie. 4-HO-MET objęty jest kontrolą jest w
Finlandii, Szwecji, na Węgrzech i na Litwie. 5-MeO-DALT został objęty kontrolą
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w Bułgarii, Finlandii, Rumunii, na Węgrzech i Litwie. 5-MeO-DMT jest analogiem
kontrolowanego przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii DMT i jest on objęty kontrolą w
Danii, Finlandii, Niemczech, Szwecji, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech i Litwie.
Analogi kokainy: Dimetokaina i Fluorotropakokaina (p–FBT, p–fluorobenzoiloksytropan).
Dimetokaina, podobnie jak kokaina, wpływa na przekaźnictwo dopaminergiczne (Wilcox i
wsp. 2005; Rigon i wsp. 1996).
Kokaina podana ogólnie charakteryzuje się silnym działaniem pobudzającym. Jednym
z mechanizmów leżących u podłoża działania euforyzującego kokainy jest hamowanie
wychwytu noradrenaliny, dopaminy i serotoniny w ośrodkowym układzie nerwowym. (Jones
1984; Bosy i wsp. 1989; Gatley 1991). Oddziałując bezpośrednio na struktury mózgu,
powoduje szybkie i silne uzależnienie psychiczne. Podana miejscowo wykazuje właściwości
znieczulające. Z zażywaniem kokainy, zwłaszcza w połączeniu z innymi substancjami
uzależniającymi, wiąże się wiele problemów zdrowotnych, głównie dolegliwości sercowonaczyniowe, zaburzenia neurologiczne i psychiczne.(Fairbanks i wsp. 1983). U osób
zażywających przewlekle kokainę stwierdza się wyniszczenie organizmu, zaburzenia i zmiany
osobowości, psychozy pokokainowe oraz znaczne pobudzenie ruchowe. Większe dawki mogą
powodować drżenie mięśniowe i wzrost temperatury ciała. Obserwuje się także powikłania ze
strony układu oddechowego: przyspieszony oddech, kaszel, chrypkę, duszność, przypadki
rozedmy i krwotoków płucnych (Washton i wsp. 1984; Kiszka 2003h).
Kokaina powoduje także zmiany w łożysku naczyniowym i może prowadzić do niedokrwienia
mięśnia sercowego, zaburzeń rytmu, nadciśnienia, wydłużenia odcinka QRS i częstoskurczu
komorowego. Większość zgonów związanych ze stosowaniem kokainy to efekt jej
toksyczności, która prowadzi do powikłań sercowo-naczyniowych i neurologicznych.
Fluorotropakokaina (p–FBT, p–fluorobenzoiloksytropan).
Fluorotropakokaina,

pochodna

tropanowa

kokainy,

poza

działaniem

miejscowo-

znieczulającym wywiera działanie ośrodkowe nieco słabsze od kokainy z objawami niepokoju,
częstoskurczem, podwyższeniem ciśnienia tętniczego, objawami niepokoju i incydentami
psychotycznymi.
Działanie

miejscowo–znieczulające

p–FBT

odpowiada

mocy

działania

kokainy.

Fluorotropakokaina była pierwszym nielegalnie wprowadzonym do obrotu syntetycznym
analogiem kokainy.
Nielegalne stosowanie fluorotropakokainy po raz pierwszy zostało ujawnione w 2008 r. w
Irlandii pod nazwą „Whack and Stardust”. Od tego czasu 40. młodym osobom płci męskiej
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udzielono pomocy lekarskiej w związku z występowaniem poważnych działań niepożądanych,
głównie incydentów psychotycznych, które nie poddawały się terapii (Health Service
Executive Warning, 9.06.2010, UK).
Analog metamfetaminy: MPA (4-MPA).
Inne nazwy to: Metiopropamin; Metedren; Syndrax. Wykazuje działanie pobudzające,
powoduje łagodną euforię, zwiększona czujność, energię, koncentracje oraz pobudzenie
seksualne. Negatywne skutki obejmują zwiększoną częstość akcji serca, utratę apetytu,
psychologiczne uzależnienie, niepokój, trudności w oddawaniu moczu, utrudnione oddychanie,
nudności, bóle głowy, zawroty głowy, brak energii. Znaczna liczba użytkowników zgłaszała
również dolegliwości żołądkowe po użyciu, niektórzy użytkownicy opisali ból w klatce
piersiowej

i

kołatanie

serca.

Do

tej

pory

odnotowano

3 zgony (w Wielkiej Brytanii), gdzie w próbkach biologicznych denatów zidentyfikowano
między innymi MPA. Na chwilę obecną nie ma jednak jednoznacznych dowodów
na to, iż bezpośrednią przyczyną zgonów było MPA. Substancja ta do tej pory pojawiła się w
Wielkiej Brytanii, na Węgrzech, w Republice Czeskiej, Szwecji, Niemczech, Francji, Finlandii,
Danii, Słowenii, Bułgarii i Norwegii. Substancja jest kontrolowana na Węgrzech i na Białorusi.
Inne substancje chemiczne:
D2PM
D2PM jest strukturalnym analogiem pipradrolu – leku stosowanego dawniej w leczeniu
otyłości, narkolepsji czy ADHD, który został wycofany ze spisu leków ze względu
na duży potencjał nadużywania w celach rekreacyjnych. Pipradrol jako stymulant
psychomotoryczny może powodować zaburzenia koordynacji ruchowej, ataksję, drżenie,
drgawki kloniczne oraz objawy psychotyczne.
D2PM

należy

do

inhibitorów

wychwytu

zwrotnego

noradrenaliny

i

dopaminy

o umiarkowanym działaniu. Stosowany w dawkach rzędu 2–5 mg, powoduje umiarkowane
działanie stymulujące i euforyzujące. Najczęściej zgłaszanym przez użytkowników działaniem
niepożądanym są bóle w klatce piersiowej i wzrost ciśnienia, które mogą sugerować działanie
kardiotoksyczne tej substancji psychoaktywnej. Badania przedkliniczne wskazują także na
możliwości działania neurotoksycznego D2PM. In vitro związek ten hamował wzrost i
różnicowanie komórek linii PC12 oraz ograniczał formowanie się wypustek neuronalnych.
Obserwowane działanie toksyczne było silniejsze niż MDMA czy MDA.
PBP (1–fenylo–2–(pirolidyn–1–ylo)butan–1–on)
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Badania przedkliniczne wykazały, nefro– i hepatotoksyczne działanie PBP. U gryzoni
podawanie pentabromofenolu powodowało spadek stężenia nerkowego GSH, a także
zwiększony poziom białka oraz nabłonka w moczu (Szymańska i wsp. 1995; Bruchajzer i wsp.
2002).
2–AT (2–aminotetralina)
2–aminotetralina (2–AT) znana również jako 1,2,3,4–tetrahydronaftaleno–2–amina (THN) to
substancja

o

działaniu

stymulującym

OUN.

Jest

analogiem

amfetaminy

i substytutem d–amfetaminy w testach dyskryminacji u szczurów. 2–aminotetralina posiada 1/8
siły działania amfetaminy (Oberlender i Nichols 1991).
W badaniach na zwierzętach wykazano, że podanie THN prowadzi do zmiany temperatury
ciała. Obserwuje się zarówno hipotermię, jak i hipertermię. Działanie hipotermiczne jest
prawdopodobnie zależne od noradrenaliny. Działanie hipertermiczne THN jest związane z
uwalnianiem 5–hydroksytryptaminy (Bruinvels i Kemper 1971).
2–aminotetralina jest selektywnym i silnym agonistą dopaminergicznego receptora D2,
wykazuje również powinowactwo do receptora D3 (Dutta i wsp. 2002). Podobnie
jak amfetamina, 2–AT posiada działanie anorektyczne (hamujące łaknienie) u szczurów, nie
wpływa jednak na ich aktywność motoryczną (Mrongovius i wsp. 1978). Z kolei Holz
i wsp. (1982) wykazali, że podanie dużych dawek pochodnych aminotetraliny zwiększa
aktywność motoryczną myszy. W badaniach na psach wykazano, że pochodne
2–aminotetraliny zwiększają ciśnienie krwi u zwierząt.
MDPBP (3,4–metylenodioksypyrrolidynobutyrofenon)
3,4–metylenodioksypyrrolidynobutyrofenon

(MDPBP)

to

substancja

psychoaktywna,

powstająca z safloru i będąca prekursorem 3,4–metylenodioksy–metyloamfetaminy (MDMA
lub

ecstazy)

(Renton

i

wsp.

1993).

MDMA

to

pochodna

amfetaminy,

która

w połowie lat 90–tych ubiegłego wieku stała się popularną substancją psychodysleptyczną
stosowaną w celach rekreacyjnych w wielu subkulturach. Efekt działania MDMA związany
jest z wpływem na uwalnianie serotoniny i w mniejszym stopniu dopaminy.
Po podaniu MDMA u ludzi obserwuje się podniesienie nastroju, zmniejszenie zahamowań,
pobudzenie, euforię, intensyfikację odbioru bodźców zewnętrznych, często subiektywne
uczucie jedności z otaczającym światem (stąd nazwa ecstasy), wzmocnienie odczuć
związanych z dotykiem. Osoby przyjmujące MDMA inaczej percypują dźwięki, czasami mają
zmienione poczucie czasu. (Vollenweider i wsp. 2001).
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Do działań niepożądanych MDMA należą zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, tachykardia,
szczękościsk, suchość w jamie ustnej, czasami halucynacje. W przypadku przedawkowania
może wystąpić złośliwy zespół neuroleptyczny z hipertermią, drgawkami i śpiączką. U osób ze
schorzeniami układu sercowo–naczyniowego przyjęcie MDMA może być przyczyną choroby
niedokrwiennej serca, wzrostu ciśnienia tętniczego i zaburzeń rytmu serca (łącznie z
migotaniem komór). Ryzyko zaburzeń ze strony układu krążenia zwiększa się podczas
jednoczesnego stosowania inhibitorów monoaminooksydazy. Dzień po przyjęciu MDMA
występuje uczucie silnego zmęczenia, zawroty głowy, nudności, obniżenie zdolności
koncentracji, obniżony nastrój, senność albo drażliwość. Działanie to związane jest z
obniżeniem stężenia dopaminy w OUN. 3,4–metylenodioksymetyloamfetamina powoduje
wzrost temperatury ciała. Z uwagi na fakt, że jest przyjmowana często na dyskotekach, podczas
wysiłku fizycznego (tańca) może być przyczyną odwodnienia organizmu, a nawet
niewydolności nerek i rabdomiolizy.
Z uwagi na fakt, że MDPBP jest prekursorem MDMA, i że jest substancją psychoaktywną,
która jest coraz częściej wykrywana u osób uzależnionych jej wytwarzanie i stosowanie
powinno podlegać kontroli (Brandt i wsp. 2010).
2–AI (2–aminoindan)
2–aminoindan wykazuje podobieństwo do amfetaminy. Obok pierścienia sześciowęglowego
zawiera też pierścień pięciowęglowy. Siła działania 2–aminoindanu wynosi 1/6 siły działania
amfetaminy.
2–aminoindan wykazuje działanie przeciwbólowe, w odróżnieniu od morfiny nie działa
depresyjnie na ośrodek oddechowy i

nie jest antagonizowany przez nalorfinę.

W odróżnieniu od amfetaminy 2–AI nie zwiększa, a zmniejsza aktywność motoryczną
u badanych zwierząt (myszy i szczurów). Tak jak amfetamina także 2–AI zmniejsza
konsumpcję pożywienia u szczurów (Mrongovius i wsp. 1978).
Arnerić i wsp. (1982) wykazali, że 2–aminoindan zaburza transmisję cholinergiczną wpływając
na stężenie jonów wapnia w zakończeniach nerwowych.
Wykazano, że 2–aminoindan zmniejsza perystaltykę u myszy, podwyższa ciśnienie tętnicze
krwi (Witkin i wsp. 1961).
2–aminoindan po podaniu u zwierząt dystrybuuje się do różnych tkanek i narządów. Jego
obecność wykazano w płucach, nerkach, wątrobie, śledzionie, mięśniach, tkance tłuszczowej,
sercu i w mózgu zwierząt. Czas biologicznego półtrwania 2–aminoindanu w mózgu wynosi 1–
2 godziny (Fuller i wsp. 1977).
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MMDPEA 3–methoxy–4,5–methylenedioxyphenethylamine (Lophophine)
W ostatnich latach pojawiła się duża liczba nowych, nieobjętych kontrolą syntetycznych
pochodnych amfetaminy. Stanowią one wyzwanie dla obecnego podejścia do monitorowania i
kontroli nowych substancji uzależniających.
MMDPEA

należy

do

substancji

psychoaktywnych

będących

analogami

3,4–

metylenodioksymetamfetaminy MDMA (Frejman i wsp. 2002). Zastąpienie grupy metylowej
MDMA grupą hydroksylową powoduje, że związek ten wykazuje znacznie słabsze działanie
stymulujące i w mniejszym stopniu hamuje transport specyficznych monoamin.
MMDPEA to α–demetylowany homolog MMDA, którego działanie ośrodkowe zbliżone jest
do meskaliny – alkaloidu o działaniu psychotropowym występującym w kaktusie z gatunku
Lophophora williamsii. Zawartość meskaliny w tej roślinie kształtuje się w przedziale 0.5 –1.5
%. W typowych dawkach meskalina wykazuje działanie halucynogenne 2–3 krotnie słabsze od
LSD (barwne halucynacje wzrokowe, połączone z utratą poczucia czasu i przestrzeni
utrzymujące się do 20 godzin). Przedawkowanie tej substancji może prowadzić do śmierci w
wyniku porażenia układu oddechowego.
Etylofenidat.
Wykazuje działanie podobne do działania kokainy. Etylofenidat jest pochodną leku o nazwie
metylofenidat, stosowanego w leczeniu ADHD i narkolepsji oraz przy wyprowadzaniu z
narkozy. Jego stosowanie wywołuje silne działanie euforyczne.
Efekty działania etylofenidatu, to m.in. wrażliwość na bodźce zewnętrzne, lęki, niepokój, brak
koncentracji, gadatliwość, szczękościsk i wzrost temperatury ciała.
Substancja ta pojawiła się w Finlandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, natomiast została objęta
kontrolą na Węgrzech.
Metoksetamina MXE i 3-MeO-PCE
Analogi strukturalne ketaminy lub fencyklidyny (PCP), które są kontrolowane przez ustawę o
przeciwdziałaniu narkomanii. Substancje te wykazują działanie stymulujące i psychodeliczne.
Metoksetamina jest kontrolowana w Austrii, Danii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Japonii, na
Węgrzech i Białorusi. 3MeO-PCE pojawił się w Wielkiej Brytanii, natomiast został objęty
kontrolą w Austrii i na Węgrzech.
5-IT
Opinia jest oparta o System Wczesnego Ostrzegania EMCDDA. Substancja jest strukturalnie
związana z 5-APB, jest stymulantem, występuje także pod nazwą chemiczną 5-API.
Odnotowano co najmniej 20 przypadków śmiertelnego przedawkowania (14 w Szwecji i 4 w
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Wielkiej Brytanii, 2 na Węgrzech) oraz co najmniej 11 przypadków zatruć (Szwecja). W części
próbek biologicznych denatów zidentyfikowano także obecność innych substancji
psychoaktywnych.
Działania niepożądane obejmują: bezsenność, niepokój, dezorientacja, poszerzenie źrenic,
pocenie się, podwyższenie temperatury ciała, podwyższone tętno.
Substancja pojawiła się w 6 państwach europejskich (Dania, Szwecja, Norwegia, Finlandia,
Węgry, Wielka Brytania). Do chwili obecnej 5-IT nie było raportowane w Polsce w ramach
SWO. Substancja ta znajduje się pod kontrolą, w Danii i Szwecji.
Zaleplon i Zopiklon
W obecnie obowiązującym załączniku do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii występuje
Zolpidem, substancje zalepon i zolpikon wykazują bardzo duże podobieństwo z zakresie
mechanizmu działania. Z uwagi na powyższe, Rada ds. Przeciwdziałania Narkomanii podjęła
decyzje o objęciu tych substancji kontrola ustawową.
Tapentadol.
Tapentadol jest składnikiem leków przeciwbólowych, należy do opioidów, wskazuje na
znaczny potencjał uzależniający, jest substancją kontrolowaną w USA i Wielkiej Brytanii.
RH-34.
Jest pochodną z grupy halucynogenów 2C odkrytych w 2004r. przez Ralfa Heim (stąd RH) na
Free University w Berlinie. Jest analogiem strukturalnym ketanseryny (selektywnego
antagonisty 5-HT2A), gdzie ugrupowanie 4-(p-fluorobenzoilo)piperydyny zastąpiono N-(2metoksybenzylowym) farmakoforem odpowiedzialnym za silne powinowactwo do receptora
5-HT2A. RH-34 jest częściowym agonistą receptora serotoninowego 5-HT2A. Efektem tego
jest działanie psychoaktywne, choć dokładne mechanizmy działania pozostają w dużej mierze
nieznane. RH-34 to psychodeliczna substancja psychoaktywna. Działa stymulująco,
halucynogennie i empatogennie. Działania niepożądane obejmują intensyfikację bodźców
zewnętrznych, wzrost empatii i towarzyskość, halucynacje. Czasem występują także mdłości,
lęk i dezorientacja. W przypadku zatrucia obserwuje się tachykardię, nadciśnienie tętnicze,
pobudzenie, agresję, halucynacje wizualne i słuchowe, wysoką gorączkę.
Zgodnie z ostatnim przepisem projektowanej regulacji, ustawa wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 3 pkt 1 w zakresie art. 71a ust.1-4 i pkt 3 oraz art. 6
ust. 1, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. (powyższy wyjątek dotyczy
nowelizowanych przepisów Prawa farmaceutycznego).
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Projekt ustawy wymaga notyfikacji, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji
norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 56, poz. 597). Projekt
ustawy, z chwilą jego przekazania do uzgodnień międzyresortowych został zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Zdrowia, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.).
W ramach konsultacji projekt został również umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa
Zdrowia oraz Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie uchwałą Nr 190 Rady Ministrów z dnia
29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2013 r. poz.979).
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Data sporządzenia
10.01.2014 r.

Źródło:
- ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii;
- rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z
dnia 22 października 2007 r. ustanawiające
wspólną organizację rynków rolnych oraz
przepisy szczegółowe dotyczące niektórych
produktów rolnych („rozporządzenie o
jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz.
Urz. WE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn.
zm.);
- decyzja Rady 2005/387/WSiSW z dnia 10
maja 2005 r. w sprawie wymiany informacji,
oceny ryzyka i kontroli nowych substancji
psychoaktywnych (Dz. U. U.E 20.5.2005 L
127/32).
Nr w Wykazie prac legislacyjnych i
programowych Rady Ministrów
UD 13

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw została opracowana ze względu na
potrzebę objęcia kontrolą ustawową substancji chemicznych, które w 2010 r. były przedmiotem obrotu handlowego w
sklepach, z tzw. dopalaczami, a w ostatnim czasie również przedmiotem obrotu w sklepach internetowych, oraz
dostosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217).
Zaproponowane w niniejszym projekcie ustawy zmiany mają również na celu dostosowanie procedur związanych z
profilaktyką oraz zwalczaniem wytwarzania i obrotu substancjami o działaniu psychoaktywnym do obowiązujących i
praktykowanych w większości krajów Unii Europejskiej. Proponowane zmiany wprowadzają, m.in. zgodnie z ustaleniami
wcześniejszymi, pojęcie i definicję nowej substancji psychoaktywnej, jako zbliżenie do nazewnictwa stosowanego w
innych krajach Unii Europejskiej. Powyższa kwestia wynika z Decyzji Rady 2005/387/WSiSW z dnia 10 maja 2005 r. w
sprawie wymiany informacji, oceny ryzyka i kontroli nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. U.E 20.5.2005 L
127/32).
W ustawie z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) wprowadzono
także odpowiednie zmiany, ponieważ praktyka prowadzenia przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzoru nad
przestrzeganiem przez przedsiębiorców, przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
wykazała, że część regulacji prawnych, dotyczących praw przedsiębiorców, uniemożliwia skuteczne wykonywanie zadań
przez inspektorów sanitarnych. Dotyczy to przede wszystkim możliwości wnoszenia sprzeciwu przeciwko
przeprowadzonej kontroli. Uprawnienie to w odniesieniu do ścigania nieuczciwych przedsiębiorców, którzy dostarczają
młodym ludziom środki zastępcze, nie tylko utrudnia, ale często wręcz uniemożliwia skuteczne działania. Prawo
zgłoszenia sprzeciwu nie przysługuje w sytuacji, gdy przedsiębiorca podejrzany jest o popełnienie przestępstwa, czy
wykroczenia, bądź przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, ale przysługuje, gdy przedsiębiorca organizuje sieć
hurtowni i sklepów oferujących środki zastępcze, powszechnie zwane „dopalaczami”.
Projekt ustawy został ponadto uzupełniony o zmiany w art. 46 i art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii. Zmiany te zostały zaproponowane w związku z koniecznością wdrożenia przepisów Unii Europejskiej w
zakresie organizacji rynku konopi włóknistych, które obowiązują od dnia 1 lipca 2012 r. Powyższe przepisy Unii
Europejskiej wprowadził art. 91 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października
2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów
rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. Urz. WE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.).
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Zasadniczym celem niniejszego projektu jest zabezpieczanie obywateli przed niebezpiecznymi dla ich zdrowia produktami
lub substancjami. W związku z rosnącą w szybkim tempie liczbą sklepów oferujących substancje w czystej postaci lub jako
mieszanki, zaproponowane w projekcie zmiany brzmienia załączników do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wynikają
z konieczności objęcia kontrolą ustawową nowych substancji psychoaktywnych, których obecność stwierdzono w próbkach
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zabezpieczonych w sklepach z „dopalaczami”. Wszystkie zaproponowane do objęcia kontrolą ustawową środki odurzające
mają działanie psychoaktywne oraz wywierają wpływ na ośrodkowy układ nerwowy.
Ponadto, przedmiotowy projekt ustawy zakłada powołanie Zespołu do spraw oceny ryzyka, w skład którego wchodzić będą
eksperci specjalizujący się w tematyce nowych substancji psychoaktywnych, z odpowiednim doświadczeniem i dorobkiem
naukowym. Głównym zadaniem ww. Zespołu będzie opracowywanie opinii eksperckiej na temat potencjalnego zagrożenia
związanego z używaniem określonych substancji oraz rekomendowanie Ministrowi Zdrowia umieszczenia najbardziej
niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi substancji na wykazach środków odurzających, substancji psychotropowych oraz
nowych substancji psychoaktywnych. W wyniku pracy Zespołu Minister Zdrowia będzie mógł podjąć decyzje o
prowadzeniu
procedury
legislacyjnej
mającej
na
celu
włączenie
określonych
substancji
do załączników do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii lub do wykazu nowych substancji psychoaktywnych. Dzięki pracy
zespołu, ocena ryzyka związanego ze spożyciem nowych substancji psychoaktywnych będzie dokonywana przede
wszystkim w aspekcie wpływu na zdrowie, w oparciu o racjonalne, naukowe przesłanki oraz interdyscyplinarną ocenę
ekspercką.
Wprowadzając do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii pojęcie nowej substancji psychoaktywnej
zdefiniowano te substancje jako podobne do środków odurzających i substancji psychotropowych poprzez działanie na
ośrodkowy układ nerwowy. Ich cechą charakterystyczną będzie przede wszystkim fakt umieszczenia w rozporządzeniu,
które wyda minister właściwy do spraw zdrowia. Nowe substancje psychoaktywne są klasyfikowane do umieszczenia w
wykazie, po przeprowadzeniu oceny ich właściwości fizyko-chemicznych, potencjału uzależniającego, toksyczności i
mogących wyniknąć stąd zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi oraz ich społeczną szkodliwość. Wobec stworzenia wykazu
nowych substancji psychoaktywnych o wiadomym składzie i właściwościach niezbędne jest zachowanie pojęcia środków
zastępczych, który określa substancje nowe o mniej lub bardziej znanych właściwościach i oddziaływaniu na zdrowie, tym
samym bardziej niebezpiecznych. Te właśnie produkty stanowią przedmiot postępowania administracyjnego
wszczynanego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Praktyka prowadzenia przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzoru nad przestrzeganiem przez przedsiębiorców,
przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, wykazała, że część regulacji prawnych,
dotyczących praw przedsiębiorców, uniemożliwia skuteczne wykonywanie zadań przez inspektorów sanitarnych. Dotyczy
to przede wszystkim możliwości wnoszenia sprzeciwu przeciwko przeprowadzonej kontroli. Uprawnienie to w odniesieniu
do ścigania nieuczciwych przedsiębiorców, którzy dostarczają młodym ludziom środki zastępcze, nie tylko utrudnia, ale
często wręcz uniemożliwia skuteczne działania. Prawo zgłoszenia sprzeciwu nie przysługuje w sytuacji, gdy przedsiębiorca
podejrzany jest o popełnienie przestępstwa, czy wykroczenia, bądź przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, ale
przysługuje, gdy przedsiębiorca organizuje sieć hurtowni i sklepów oferujących środki zastępcze, powszechnie zwane
„dopalaczami”. Nie wydaje się, by taka była idea ustawodawcy, który chciał obronić przedsiębiorcę przed uznaniowością
urzędników. Działalność ta, choć nie ścigana co prawda przez prawo karne, ale niewątpliwie o charakterze wysoce
nagannym, nie może być chroniona przez państwo. Z tych powodów zaproponowano zmianę przepisów dotyczącą kontroli
przedsiębiorców. W tym celu w ustawie z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz.
672, z późn. zm.) wprowadzono odpowiednie zmiany. Zgodnie z art. 79 ust. 1 tej ustawy organy kontroli zawiadamiają
przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. Jednocześnie, od tej zasady istnieją w tym artykule wyjątki. Zamiarem
proponowanej zmiany jest dodanie nowego punktu w istniejącym w art. 79 ust. 2 katalogu wyłączeń. Proponowana zmiana
będzie jednoznacznie wskazywała, że zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się, w przypadku gdy
przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania naruszeniu zakazów, o których mowa w art. 44b i 44 d
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
Zaproponowane zmiany w art. 46 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, dostosowują krajowe przepisy na rynku
konopi do zmian w obowiązujących regulacjach Unii Europejskiej poprzez usunięcie odwołań do obowiązujących po raz
ostatni dla roku gospodarczego 2011/2012 przepisów art. 91 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 oraz do mechanizmu
upoważniania głównych przetwórców. Zmiana w art. 46 ust. 5 pkt 2 dostosowuje wymagania odnośnie podmiotów
ubiegających się o pozwolenie na skup konopi włóknistych w taki sposób, który umożliwi prowadzenie ww. działalności
również podmiotom z innych państw. Zmiana w art. 46 ust. 6 pkt 2 uchyla (w ślad za prawodawstwem UE) obowiązek
uzyskiwania upoważnienia przez głównego przetwórcę i jego przedkładania wraz z wnioskiem o pozwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych. Zaproponowane w art. 47 ust. 2 uchylenie punktu 3 jest
konsekwencją zmian w art. 46 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Artykuł 47 ust. 3a i 3b wprowadza możliwość
zastąpienia obowiązku podpisywania umowy kontraktacji pisemnym zobowiązaniem do przetworzenia konopi we
własnym zakresie, co umożliwi jednoczesne prowadzenie przez ten sam podmiot uprawy konopi i ich przetwórstwa.
Dotychczas było to możliwe na mocy przepisów art. 91 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007. Wprowadzenie ww.
zapisu umożliwi, m.in. kontynuację działalności gospodarczej przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
w Poznaniu – wiodącego hodowcę odmian konopi włóknistych w Polsce i jednocześnie ich przetwórcę.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
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Głównym celem nowelizacji jest poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom dla zdrowia publicznego
powodowanym przez nowe substancje psychoaktywne. Koncepcja proponowanych zmian została oparta w dużej mierze
na analizie rozwiązań prawnych obecnie stosowanych w krajach europejskich oraz na poziomie Unii Europejskiej.
Proponowane zmiany ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii wprowadzają dodatkową definicję
nowej substancji psychoaktywnej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia zawierające wykaz nowych substancji
psychoaktywnych lub ich grup. Wprowadza tym samym możliwość definiowania kontrolowanych substancji nie w oparciu
o listy indywidualnych substancji, ale o ich grupy o określonej strukturze chemicznej. Jak wskazują na to doświadczenia
przynajmniej kilku krajów europejskich pozwala to na sprawniejszą kontrolę i brak konieczności ciągłego modyfikowania
list. Ponadto, sankcje przewidziane za naruszenie tych przepisów mają charakter administracyjny. Grupowy sposób
definiowania substancji od wielu lat jest z powodzeniem wykorzystywany w Wielkiej Brytanii i Irlandii.
W ostatnim czasie, w związku ze znacznym zwiększeniem się liczby nowych narkotyków na rynku europejskim na
podobne rozwiązania zdecydowało się wiele krajów europejskich, takich jak Bułgaria, Łotwa, Malta oraz Luksemburg,
Włochy, Cypr, Litwa, Dania, Francja oraz Norwegia [EMCDDA, 2013].
Proponowane w niniejszej nowelizacji rozwiązania zakładające zróżnicowane podejście do określonych substancji ze
względu na poziom ich szkodliwości oceniany w oparciu o naukową ocenę ryzyka jest spójne z rozwiązaniami zawartymi
we wniosku Komisji Europejskiej dotyczącym dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję ramową
Rady 2004/757/WSiSW z dnia 25 października 2004 r. ustanawiającą minimalne przepisy określające znamiona
przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami w odniesieniu do definicji narkotyków [COM(2013) 618]
oraz dotyczącym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowych substancji psychoaktywnych
[COM(2013) 619]. Komisja proponuje wprowadzenie zróżnicowanych reakcji w zależności od zagrożenia dla zdrowia
publicznego powodowanego przez określoną substancję. I tak zgodnie z wyżej wymienionymi projektami substancje o
średnim zagrożeniu poddane są ograniczeniom na rynku konsumenckim, a substancje powodujące zagrożenie dla zdrowia
publicznego w stopniu dużym poddane są sankcjom karnym. W przedmiotowej nowelizacji ustawy środki zastępcze oraz
nowe substancje psychoaktywne są odpowiednikiem pierwszej z cytowanych grup, a środki odurzające i substancje
psychotropowe są odpowiednikiem drugiej z cytowanych grup. W ramach proponowanych rozwiązań zawartych w
procedowanej nowelizacji ustawy, środki zastępcze oraz nowe substancje psychoaktywne są zakazane do sprzedaży na
rynku konsumenckim, a sankcje mają charakter administracyjny. Natomiast środki odurzające i substancje psychotropowe
kontrolowane są na podstawie przepisów karnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
Ponadto, przedmiotowa ustawa wprowadza systemy oceny ryzyka związanego z nowymi substancjami psychoaktywnymi.
Jest to element prowadzenia racjonalnej i opartej na dowodach polityki wobec nowych substancji psychoaktywnych
(evidence based policy) i jest od lat wykorzystywany w większości krajów europejskich. Według danych zawartych w
publikacji Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii poświęconej rozwiązaniom prawnym
dotyczącym wprowadzania nowych substancji psychoaktywnych pod kontrolę prawną [EMCDDA 2009, s.26] w Europie,
20 krajów posiada procedury oceny ryzyka. Spośród tych 20 krajów, 6 krajów umieściło regulacje dotyczące oceny ryzyka
w krajowym prawodawstwie narkotykowym [Dania, Niemcy, Estonia, Francja, Holandia i Wielka Brytania]. W
pozostałych przypadkach prowadzenie oceny ryzyka wynika z innych aktów prawnych lub jest elementem
nieuregulowanym, ale stosowanym przy przygotowaniu zmian prawnych dotyczących kontroli substancji.
Źródła:
1) EMCDDA Legal Responses to New Psychoactive Substances in Europe, European Monitoring Center for Drug
Addiction , 2009 Lisbon
2) EMCDDA Perspectives on drugs: legal approaches to controlling new psychoactive substances. 2014. EMCDDA
| Perspectives on drugs: legal approaches to controlling new psychoactive substances. [ONLINE] Dostępne na:
http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/controlling-new-psychoactive-substances. [10.01.2014].
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Jednostki
organizacyjne
podległe Ministrowi Spraw
Wewnętrznych,
wykonujące
czynności
operacyjno-rozpoznawcze
w zakresie zwalczania
przestępstw związanych z
nielegalnym
obrotem
środkami
odurzającymi,
substancjami

Wielkość
21

Źródło danych
Dane MSW

Oddziaływanie
Skuteczna walka w zwalczaniu
przestępstw związanych z
nielegalnym obrotem środkami
odurzającymi, substancjami
psychotropowymi i środkami
zastępczymi.
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psychotropowymi
i
środkami zastępczymi.
Organy
Państwowej
Inspekcji
Sanitarnej,
sprawujące nadzór nad
przestrzeganiem
zakazu
wytwarzania
i
wprowadzania do obrotu
środków zastępczych i
nowych
substancji
psychoaktywnych.

Przedsiębiorcy, co
do
których nastąpi wyłączenie
przepisu art. 84c ust. 5
ustawy
z
dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej
w zakresie w jakim kontrola
dotyczy
zakazów
określonych w art. 44b i art.
44d ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Plantatorzy
oraz
przetwórcy
konopi
włóknistych.

Wytwórcy
produktów
leczniczych,
a
także
podmioty
prowadzące
hurtownie farmaceutyczne,
apteki i punkty apteczne.

344

Dane GIS

Wszyscy
przedsiębiorcy

Dane MZ

25 (powierzchnia
uprawy 134 ha)

Dane MRiRW

apteki i punkty
apteczne – łącznie
14789

Dane CSiOZ

hurtownie – 608

Dane CSiOZ

Zwiększenie efektywności
działań przez inspektorów
sanitarnych. Regulacja
uwzględnia zastosowanie
prawa administracyjnego, jako
efektywnego instrumentu
w opinii ekspertów
międzynarodowych, którzy
zalecają szerszą gamę
rozwiązań prawnych
w zakresie przeciwdziałania
narkomanii.
Skuteczność wykonywania
zadań przez inspektorów
sanitarnych.

Umożliwienie
kontynuacji
działalności
w
zakresie
przetwórstwa i uprawy konopi
włóknistych na terenie Polski
podmiotom
krajowym
i
zagranicznym.
Ułatwienie
działalności
podmiotom
chcącym
jednocześnie
prowadzić
uprawę i przetwórstwo konopi,
poprzez przywrócenie
w
prawie krajowym tej opcji,
dotychczas
związanej
z
regulowanym
przez
UE
mechanizmem
dopłat
do
przetwarzania
słomy
na
włókno.
Ilość i rodzaj obowiązków
nakładanych na plantatorów
konopi włóknistych nie ulegnie
zmianie,
natomiast
w
przypadku
przetwórców
ulegnie
zmniejszeniu
o
konieczność
uzyskiwania
upoważnienia
w
Agencji
Rynku Rolnego i jego
przedstawiania we właściwym
urzędzie marszałkowskim.
Regulacja będzie oddziaływała
na apteki i punkty apteczne,
które
w
przypadku
nieprzestrzegania normy z art.
41 ust. 4a zapłacą karę
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Projektowana
regulacja
będzie także wpływać na
osoby kupujące produkty wytwórcy – 250
lecznicze
zawierające
pseudoefedrynę,
ograniczając
możliwość
wydawania
produktów
leczniczych zawierających
w składzie substancje
psychoaktywne o kategorii
dostępności
„OTC”,
ustanawiając
limity
zawartości
substancji
psychoaktywnych
w
jednym opakowaniu oraz
ograniczając ich sprzedaż w
ramach
jednorazowej
transakcji sprzedaży.
Krajowe
Biuro
ds.
1
Przeciwdziałania
Narkomanii

Rada ds. Przeciwdziałania
Narkomanii

Podmioty lecznicze

Dane GIF

KBPN

1

KBPN

300 (wartość
szacunkowa)

KBPN

administracyjną w wysokości
do 50.000 zł nakładaną przez
właściwego
miejscowo
wojewódzkiego
inspektora
farmaceutycznego.

Proponowane zmiany nie
wpłyną w znaczny sposób na
funkcjonowanie
Krajowego
Biura ds. Przeciwdziałania
Narkomanii.
Ponadto
wprowadzenie definicji nowej
substancji
psychoaktywnej
stanowi
doprecyzowanie
obecnych przepisów i ułatwi
ich stosowanie w praktyce
Proponowane zmiany nie
wpłyną w znaczny sposób na
funkcjonowanie Rady ds.
Przeciwdziałania Narkomanii.
Ponadto
wprowadzenie
definicji nowej substancji
psychoaktywnej
stanowi
doprecyzowanie
obecnych
przepisów i ułatwi ich
stosowanie w praktyce.
Proponowane zmiany nie
wpłyną w znaczny sposób na
funkcjonowanie
podmiotów
leczniczych.
Obecnie
funkcjonujące przepisy art. 24b
ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii
oraz
rozporządzenia
Ministra
Zdrowia z dnia 17 października
2013 r. w sprawie zakresu i
trybu współpracy podmiotów
leczniczych
prowadzących
leczenie lub rehabilitację osób
używających
środków
odurzających lub substancji
psychotropowych z Krajowym
Biurem
do
Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii
zakładają zbieranie danych
także
o
substancjach
niesklasyfikowanych. Więc w
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praktyce zakres pracy oraz
obciążenie
podmiotów
leczniczych
nie
ulegnie
zmianie.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Odnośnie ww. projektu ustawy prowadzono, tzw. pre-konsultacje z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Krajowym Biurem
do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Naczelną Izbą Lekarską, Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie,
Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.
Termin planowanych konsultacji został określony na 30 dni
Projekt ustawy został przekazany do konsultacji następującym podmiotom:
1) Naczelnej Radzie Lekarskiej;
2) Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych;
3) Naczelnej Radzie Aptekarskiej;
4) Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych;
5) Instytutowi Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;
6) Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka;
7) Fundacji Batorego;
8) Stowarzyszeniu Monar;
9) Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej;
10) Polskiemu Towarzystwu Zapobiegania Narkomanii;
11) Krajowemu Konsultantowi w dziedzinie psychiatrii;
12) Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego;
13) Polskiemu Stowarzyszeniu Producentów Kosmetyków i Środków Czystości;
14) Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego;
15) Polskiemu Stowarzyszeniu Przetwórców Tworzyw Sztucznych;
16) Instytutowi Chemii Przemysłowej;
17) Instytutowi Przemysłu Organicznego;
18) Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”;
19) Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Lekarzy;
20) Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Pielęgniarek i Położnych;
21) Krajowemu Sekretariatowi Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”;
22) Instytutowi Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich;
23) Polskiej Izbie Lnu i Konopi;
24) Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej;
25) Business Centre Club;
26) Izbie Gospodarczej „Apteka Polska”;
27) Izbie Gospodarczej „Farmacja Polska”;
28) Konfederacji Pracodawców Polskich;
29) Narodowemu Instytutowi Leków;
30) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych;
31) Polskiej Izbie Zielarsko-Medycznej i Drogeryjnej;
32) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan;
33) Polskiemu Związkowi Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego;
34) Polskiemu Związkowi Producentów Leków bez Recepty PASMI;
35) Stowarzyszeniu Farmaceutów Szpitalnych;
36) Stowarzyszeniu Importerów Równoległych Produktów Leczniczych;
37) Związkowi Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych „INFARMA”
38) Narodowemu Funduszowi Zdrowia
39) Instytutowi Ekspertyz Sądowych w Krakowie;
40) Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu;
41) Biuru do Spraw Substancji Chemicznych.
Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w niniejszej ocenie po ich zakończeniu.
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6. Wpływ na sektor finansów publicznych

Dochody ogółem

0

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie (0-10)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JST

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

pozostałe jednostki (oddzielnie)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wydatki ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JST

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

pozostałe jednostki (oddzielnie)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JST

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

pozostałe jednostki (oddzielnie)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(ceny stałe z …… r.)
0

1

Wprowadzenie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych
ustaw nie spowoduje dodatkowych skutków dla budżetu państwa. Przedmiotowa regulacja
dotycząca sprawowania nadzoru, w tym przeprowadzania kontroli, przez Państwową
Źródła finansowania

Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

Inspekcję Sanitarną oraz funkcjonowania Zespołu, w Głównym Inspektoracie
Sanitarnym, do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia stwarzanych przez
nowe substancje psychoaktywne, nie spowoduje dodatkowego obciążenia budżetów
wojewodów w zakresie finansowania stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz budżetu
Ministra Zdrowia w zakresie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Nie dotyczy

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
pieniężnym
średnich
(w mln zł,
przedsiębiorstw
ceny stałe z
rodzina, obywatele oraz
…… r.)
gospodarstwa domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym

sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw

0

Skutki
1

2

3

5

10

Łącznie (0-10)

Regulacja poprawi funkcjonowanie rynku w zakresie legalnych zastosowań
nowych substancji psychoaktywnych, poprzez zapewnienie większej pewności
prawa dla podmiotów gospodarczych. Regulacja nie będzie miała wpływu na
zwiększenie obciążenia administracyjnego i obowiązków informacyjnych,
dużego przedsiębiorstwa.
Regulacja nie będzie miała wpływu na zwiększenie obciążenia
administracyjnego i obowiązków informacyjnych przedsiębiorstwa. Regulacja
poprawi funkcjonowanie rynku w zakresie legalnych zastosowań nowych
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rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
Niemierzalne
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

substancji psychoaktywnych, poprzez zapewnienie większej stabilności prawa
dla podmiotów gospodarczych.
Regulacja chroni konsumentów przed nowymi szkodliwymi substancjami,
będzie miała wpływ na poprawę bezpieczeństwa w zakresie zdrowia
publicznego.

Projekt ustawy nie ma bezpośredniego wpływu na konkurencyjność gospodarki, jednakże zmiana
przepisów dotycząca uprawy i przetwórstwa konopi włóknistych może mieć pozytywny wpływ
na przedsiębiorczość i funkcjonowanie przedsiębiorstw zajmujących się ich przetwórstwem.
Nowe substancje psychoaktywne stwarzające poważne zagrożenia dla zdrowia publicznego, będą
mogły podlegać ograniczeniom obejmującym zarówno rynek konsumencki i handlowy, co
oznacza, iż będą mogły być stosowane w dopuszczonych celach przemysłowych i handlowych
oraz do badań naukowych i rozwojowych.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
nie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
nie dotyczy
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:

9. Wpływ na rynek pracy
Zaproponowana w projekcie ustawy zmiana przepisów dotycząca uprawy i przetwórstwa konopi włóknistych będzie miała
pozytywny wpływ na utrzymanie miejsc pracy na obszarach, gdzie są uprawiane oraz przetwarzane konopie włókniste.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Zaproponowana w projekcie ustawy zmiana przepisów dotycząca uprawy i przetwórstwa konopi
włóknistych może mieć pozytywny wpływ na sytuację i rozwój regionalny na obszarach, gdzie
są uprawiane oraz przetwarzane konopie włókniste.

Omówienie wpływu

Projektowana regulacja przyczyni się do zmniejszenia dostępności środków odurzających,
substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych i środków zastępczych oraz
ograniczania szkód zdrowotnych powodowanych przez nie u ludzi. Natomiast zaproponowana w
projekcie ustawy zmiana przepisów dotycząca uprawy i przetwórstwa konopi włóknistych nie
będzie miała wpływu na zdrowie ludności.
Ponadto, wprowadzenie regulacji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego
obywateli. Przez ograniczenie możliwości hurtowego zakupu produktów leczniczych
zawierających w swoim składzie pseudoefedrynę, w celu ich wykorzystania jako substancji
odurzających lub prekursorów do wytworzenia takich substancji, zostanie zmniejszona podaż
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tego typu środków na rynku. Regulacja nie ograniczy dostępu do produktów leczniczych i ich
bezpiecznego użycia w celu leczenia.
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Planuje się, że ustawa wejdzie w życie pod koniec 2014 r. Vacatio legis wynosi 14 dni od dnia ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Efekty ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw będą widoczne już po jej wejściu w życie, m.in.
nastąpi zwiększenie skuteczności działań ukierunkowanych na ograniczenie zjawiska obrotu tzw. „dopalaczami”,
ułatwienie procedur związanych z możliwością kontroli przez Państwową Inspekcję Sanitarną przedsiębiorców
wprowadzających do obrotu nowe substancje psychoaktywne, zabezpieczanie obywateli przed niebezpiecznymi dla ich
zdrowia produktami lub substancjami. Miernikami zastosowanymi do ewaluacji będzie liczba wszczętych postępowań
administracyjnych oraz liczba wyegzekwowanych kar związanych z wprowadzaniem do obrotu środków zastępczych.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak
* OSR do projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw zostanie
uzupełniony niezwłocznie po uzyskaniu informacji od Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Głównego Inspektoratu
Sanitarnego o kwestie dotyczące wpływu regulacji na sektor finansów publicznych w związku z proponowanymi
zmianami w zakresie:
- sprawowania i nadzoru przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz funkcjonowania Zespołu do spraw oceny ryzyka
zagrożeń dla zdrowia lub życia,
- stworzenia warunków do prowadzenia badań naukowych nad problematyką narkomanii oraz badań statystycznych i
epidemiologicznych przez Ministra Obrony Narodowej;

