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SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

V kadencja 
Prezes Rady Ministrów  

RM 10-150-05  
 
 
 Pan  
 Marek Jurek 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 
 

Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w 
tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia. 

 

                  Z poważaniem 

 

(-) Kazimierz Marcinkiewicz 



Projekt 
 

 

 

 

U S T A W A 

z dnia............................ 

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 

 

 

 

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

(Dz. U. Nr 179, poz. 1485) w art. 4 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

 

„7) leczenie substytucyjne – stosowanie, w ramach programu 

leczenia uzależnienia, produktów leczniczych lub środków 

odurzających o działaniu agonistycznym na receptor  

opioidowy;”. 

 

Art. 2.  Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

UZASADNIENIE 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

(Dz. U. Nr 179, poz. 1485) ma na celu korektę błędu zawartego w definicji pojęcia 

leczenia substytucyjnego. 

 

W trakcie prac nad nową ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, na etapie uzgodnień 

międzyresortowych, w definicji przedmiotowego pojęcia nastąpiła – z nieznanych 

przyczyn – zmiana polegająca na zastąpieniu wyrazu „agonistycznym” wyrazem 

„antagonistycznym”. Błąd ten nie został zidentyfikowany na etapie prac 

parlamentarnych, a ma zasadnicze znaczenie dla stosowania leków w leczeniu 

substytucyjnym, ponieważ sugeruje stosowanie leków o działaniu przeciwstawnym na 

receptor opioidowy do leków, które powinny być zastosowane w tym leczeniu. 

Niepoprawna definicja pozostaje w sprzeczności z oczywistą w przypadku leczenia 

substytucyjnego praktyką medyczną i jako taka wymaga szybkiego skorygowania. 

Proponuje się, żeby ustawa weszła w życie z dniem ogłoszenia, gdyż zaistniały błąd 

stanowi w istocie przeciwieństwo intencji ustawodawcy w tym względzie. 

Projektowana regulacja, ze względu na jedynie prostujący charakter, nie wymaga 

przeprowadzenia konsultacji społecznych, nie będzie też miała wpływu na sektor 

finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu 

terytorialnego, oraz wpływu na rynek pracy i konkurencyjność zewnętrzną i 

wewnętrzną gospodarki. 
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