
Projekt z dnia 29 listopada 2016 r.

Ustawa 

z dnia …………………………….2016 r.

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

oraz ustawy – Prawo farmaceutyczne

Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r., 

Dz. U. poz. 224 oraz poz. 437) wprowadza się następujące zmiany: po rozdziale 5 dodaje się

rozdział 5a w brzmieniu:

„Rozdział 5a

Uprawa konopi innych niż włókniste

przeznaczonych na potrzeby farmaceutyczne przemysłu farmaceutycznego

Art. 44e.  1. Podmiotem  właściwym  do  prowadzenia  sprawowania  nadzoru  nad  uprawą

konopi  innych  niż  włókniste i  zbiorem ziela  i  żywicy konopi  innych  niż  włókniste

przeznaczonych  na  potrzeby  farmaceutyczne  przemysłu  farmaceutycznego  jest  Agencja

Rynku Rolnego, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku

Rolnego i  organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U.2016.401 j.t.),  zwaną  zwana  dalej

„Agencją”.

2. W celu prowadzenia sprawowania nadzoru, o którym mowa w ust. 1 nad uprawą i zbiorem

konopi  innych  niż  włókniste  przeznaczonych  na  potrzeby  farmaceutyczne  Agencja  jest

uprawniona do:

-1) wyznaczania lokalizacji uprawy,  oraz określenia powierzchni pod uprawę

-2) udzielenia udzielania zezwolenia zezwoleń na uprawę i zbiór konopiziela i żywicy konopi

innych niż włókniste, o której których mowa w ust. 1 

3) kontroli warunków prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.,

-określania powierzchni gruntu pod uprawę i zbiór konopi, o której mowa w ust. 1.

3.  Agencja  ma  wyłączne  prawo  do  przywozu,  wywozu,  dystrybucji  i  przechowywania,

zapasów ziela i żywicy konopi, o której których mowa w ust. 1, w postaci nieprzetworzonej

na potrzeby przemysłu farmaceutycznego.  



4. Surowce niewykorzystane w terminie 12 miesięcy od daty przekazania Agencji zgodnie z

art. 44h, podlegają zbyciu na zasadach określonych [………….] albo są niszczone zgodnie z

[…………………..].

Art.  44f.  1.  Podmiotem uprawnionym do uprawy konopi,  o  których mowa w ust.  1  jest

Instytut  Włókien  Naturalnych i  Roślin  Zielarskich  w Poznaniu,  zwany dalej  „Instytutem”

wyłącznie  na  podstawie  zezwolenia  wydawanego  w  drodze  decyzji  przez  Agencję.

Zezwolenie, o którym mowa w art. 44e ust. 2 wydaje się w drodze decyzji administracyjnej.

2. Zezwolenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  wydaje  się  na  pisemny  wniosek  Instytutu

zawierający:

1) numer kolejny wnioskunazwę i adres wnioskodawcy , 
2) rejon i działkę gruntu na której będzie prowadzona uprawa, 
3) powierzchnię  gruntu,  na  którym  będzie  prowadzona  uprawa,   uprawy,  z  której

dokonany będzie zbiór
4) określenie  dane  osoby  odpowiedzialnej za zapewnienie właściwej kontroli uprawy i

jej  zabezpieczenie  uprawy oraz  surowców objętych zbiorem  przed dostępem osób

nieuprawnionych,
5) datę i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Instytutuwnioskodawcy.

3. Do wniosku dołącza się

umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie, o którym mowa w art.  35 ust. 1 lub  art.  40

określającą  zobowiązanie  do  zakupu  surowców objętych  zbiorem  na  potrzeby  przemysłu

farmaceutycznego w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy.

Art. 44 g. 1. Zezwolenie, o którym mowa w art. 44f ust. 1 zawieraokreśla:

-1) numer zezwolenia, 

-2)termin ważności zezwolenia,

-3)dane określone w art. 44f ust. 2 pkt 1-4.3 

2. Do wydania,  zmiany i cofnięcia zezwolenia,  o którym mowa w ust.  1,  art.  39 ust.  2-7

stosuje się odpowiednio. 

3.  Na  decyzję  o  odmowie  udzielenia  lub  zmiany  zezwolenia  wnioskodawcy  przysługuje

wniosek  o  ponowne  rozpatrzenie  sprawy  /  odwołanie  do  ministra  właściwego  do  spraw

zdrowia / rynków rolnych.

4. Za złożenie wniosku o wydanie lub zmianę zezwolenia pobierane są opłaty, które stanowią

dochód budżetu państwa. 



5. Wysokość opłaty nie może przekraczać kwoty 100 zł za metr kwadratowy   powierzchni

uprawy.

Art. 44 h 1. Instytut  Podmiot  prowadzący działalność na podstawie zezwolenia, o którym

mowa w 44f ust. 1, w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od zakończenia zbioru przekazuje

cały zbiór ziela i żywicy konopi, o której których mowa w art. 44e ust. 1 do Agencji. 

2. W przypadku nie dotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1, Agencja cofa zezwolenie;

Art. 34 ust. 2 - 4 stosuje się odpowiednio.

3.  Prezes  Agencji  może  powierzyć,  w  drodze  umowy,  wykonywanie  zadań  w  zakresie

odbioru,  przechowywania  i  dystrybucji  surowców  objętych  zbiorem,  na  warunkach

określonych  w  art.  44e  ust.  3-4 wyspecjalizowanym  jednostkom  organizacyjnym

posiadającym  zezwolenie,  o  którym  mowa  w  art.  40, dysponującym  warunkami

organizacyjnymi,  technicznymi  i  kadrowymi  określonymi  w  przepisach  wydanych  na

podstawie ust. 4.

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, określają w szczególności:

1)   szczegółowy zakres zadań, zwanych dalej "zadaniami delegowanymi";

2)   zakres obowiązków i odpowiedzialność jednostki organizacyjnej za ich wykonanie;

3)   koszty realizacji zadań delegowanych i sposób ich pokrywania;

4)   sposób dokumentowania wykonywanych zadań delegowanych oraz terminy 

informowania organów Agencji o wynikach przeprowadzonych czynności sprawdzających;

5)   sposób postępowania z dokumentami związanymi z realizacją zadań delegowanych.

4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, warunki 

organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym 

można powierzyć wykonywanie powierzonych funkcji związanych z zarządzaniem 

łańcuchem dostaw surowca na potrzeby przemysłu farmaceutycznego , mając na względzie 

zapewnienie wykonywania ich w jednolity sposób na obszarze całego kraju.

Art. 44 i 1.  Uprawa, zbiór, transport oraz przechowywanie  ziela i żywicy  konopi, o  której

których mowa w art. 44e ust. 1 prowadzona jest w sposób zapewniający zabezpieczenie przed

dostępem osób nieuprawnionych. 

2. Osoba odpowiedzialna, o której mowa w art. 44 f ust. 2 pkt 3 prowadzi ewidencję uprawy i

zbioru, którą przechowuje w miejscu uprawy i zbioru i udostępnia na każde żądanie Agencji.



2. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z Ministrem Zdrowia określi  w

drodze  rozporządzenia  szczegółowe  warunki  uprawy,  zbioru,  przechowywania,

ewidencjonowania oraz  transportu  zbiorów  konopi,  o  których  mowa  w  art.  44e  ust.  1

ustawysurowców objetych zbiorem, mając na uwadze konieczność:

-  1)  konieczność  zapewnienia i  utrzymania odpowiednich  właściwości  standardów jakości

konopi uprawy i zbioru, w tym określone na podstawie art. 44j, oraz 

-2) konieczność zabezpieczenia uprawy i zbioru przed dostępem osób nieuprawnionych. 

3. Minister Właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z Ministrem Zdrowia określi w

drodze rozporządzenia wysokość opłat, o których mowa w art. 44g ust. 4. 

Art. 44j. 1.  Podstawowe wymagania jakościowe oraz metody badań  konopiziela i  żywicy

konopi na potrzeby przemysłu farmaceutycznego,  o których mowa w art. 44e ust. 1 ustawy

określa Dyrektor Narodowego Instytutu Leków w formie obwieszczenia.

2. Obwieszczenie podlega publikacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej

Narodowego Instytutu Leków.”;

3.  Wymagania Dobrej  Praktyki  Uprawy  i  Zbioru  konopi  na  potrzeby  przemysłu

farmaceutycznego  określa Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i  Roślin  Zielarskich w

Poznaniu w formie obwieszczenia.

2. Obwieszczenie podlega publikacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej

Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.

Art. 44k.  1.  W celu kontroli przestrzegania warunków zezwolenia, spełnienia wymagań, o

których mowa w art. 44j, oraz obowiązku, o którym mowa w art. 44h ust. 1 i 3, art. 20 ustawy

z dnia 11 marca 2004 r.  – o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych

o stosuje się odpowiednio.

2.  Prezes  Agencji  może  powierzyć,  w  drodze  umowy,  przeprowadzanie  czynności

sprawdzających na  potrzeby  kontroli,  o  której  mowa  w  ust.  1,  państwowym  instytutom

badawczym  dysponującym  warunkami  organizacyjnymi,  technicznymi  i  kadrowymi

określonymi  w przepisach  wydanych  na  podstawie  ust.  3;  Instytut  nie  może  wykonywać

czynności  sprawdzających wobec własnego przedsiębiorstwa  prowadzącego działalność na

podstawie zezwolenia.

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, określają w szczególności:

1)   szczegółowy zakres zadań, zwanych dalej "zadaniami delegowanymi";



2)   zakres obowiązków i odpowiedzialność jednostki organizacyjnej za ich wykonanie;

3)   koszty realizacji zadań delegowanych i sposób ich pokrywania;

4)   sposób dokumentowania wykonywanych zadań delegowanych oraz terminy 

informowania organów Agencji o wynikach przeprowadzonych czynności sprawdzających;

5)   sposób postępowania z dokumentami związanymi z realizacją zadań delegowanych.

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, warunki

organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym

można  powierzyć  przeprowadzanie  czynności  sprawdzających,  mając  na  względzie

zapewnienie wykonywania ich w jednolity sposób na obszarze całego kraju.

Art. 44l. W zakresie spraw uregulowanych w niniejszym rozdziale nie ma zastosowania art. 

45 ust. 4 ustawy.

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


