
                                                                                                     
 

DODATKOWE SPRAWOZDANIE  
KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 

 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy   
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych 
innych ustaw (druk nr 3420) 
 

Sejm na 89. posiedzeniu w dniu 30 marca 2011 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu  

Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3980 do Komisji 

Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu rozpatrzenia wniosku oraz poprawek zgłoszonych 

w drugim czytaniu. 

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po rozpatrzeniu wniosku oraz poprawek 

na posiedzeniu w dniu 31 marca  2011 r.  

wnosi:  

 
Wysoki Sejm raczy następujący wniosek oraz  poprawki: 
 
 

 
odrzucić projekt ustawy 
– KP PiS 

– odrzucić 
1) w art. 1 pkt 15 nadać brzmienie: 

„15) po art. 62 dodaje się art. 62a w brzmieniu: 
„Art. 62a. 1. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3 są środki 

odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, 
przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć 
również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub 
dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze 
względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej 
szkodliwości.  

 

Druk nr 3980-A 

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 

 



2. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw zdrowia, określi w drodze rozporządzenia ilości wybranych środków 
odurzających i substancji psychotropowych, które należy uznać za 
nieznaczne, mając na względzie efektywność stosowania umorzenia, o 
którym mowa w ust. 1, uwzględniając całkowitą ilość środków 
odurzających i substancji psychotropowych posiadanych przez sprawcę. 

3. Prokurator Generalny wydaje wytyczne dla organów postępowania 
przygotowawczego określające sposób prowadzenia postępowania 
przygotowawczego w sprawach, o których mowa w ust. 1, zwłaszcza w 
odniesieniu do czynności niezbędnych i niecierpiących zwłoki.”; 

– KP SLD 
– odrzucić 

2) w art. 1 w pkt 18 lit. a nadać brzmienie: 
„a) ust. 1 i 2 otrzymują 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 zakład opieki zdrowotnej lub inny podmiot działający w 
ochronie zdrowia, prokurator może zawiesić postępowanie do czasu zakończenia 
leczenia, rehabilitacji lub udziału w programie.  

2. Po podjęciu postępowania prokurator, uwzględniając wyniki leczenia, 
rehabilitacji lub udziału w programie edukacyjno – profilaktycznym, postanawia 
o dalszym prowadzeniu postępowania albo występuje do sądu z wnioskiem o 
warunkowe umorzenie postępowania.”, 

– KP PO 
– przyjąć 

3) w art. 1 dodać pkt 20 w brzmieniu: 
„20) w załączniku nr 1 do ustawy w części 4 „Środki odurzające grupy IV-N” w 

kolumnie „Międzynarodowe nazwy zalecane” wykreśla się rubrykę w brzmieniu: 
„KONOPI ZIELE innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a 
także wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż włókniste” oraz rubrykę w 
brzmieniu: „ŻYWICA KONOPI”.”; 

 – poseł M. Balicki wraz z grupą posłów 
– przyjąć 

4) art. 2 nadać brzmienie: 
„Art. 2. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z 

późn. zm.) art. 67 § 3 otrzymuje brzmienie: 
§ 3. Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd zobowiązuje sprawcę 

do naprawienia szkody w całości albo w części, a może na niego 
nałożyć obowiązki wymienione w art. 72 § 1 pkt 1-3, 5-6a, 7a lub7b, a 
ponadto orzec świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 lub 



nawiązkę oraz zakaz prowadzenia pojazdów, wymieniony w art. 39 
pkt 3, do lat 2. Nakładając na sprawcę przestępstwa popełnionego z 
użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej 
obowiązek wymieniony w art. 72 § 1 pkt 7b sąd określa sposób 
kontaktu sprawcy z pokrzywdzonym.”; 

– KP PO 
– przyjąć  

5) art. 8 nadać brzmienie: 
„Art. 8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z 

wyjątkiem art. 1 pkt 5 lit. b, który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy 
od dnia ogłoszenia oraz art. 2, który wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 
2012 r.”. 

– KP PO 
– przyjąć  

Uwaga: poprawki zawarte w pkt 4 i 5 należy głosować łącznie. 
 

 
 

Warszawa,  31 marca 2011 r. 
 
                           
                     Sprawozdawca                                                Przewodniczący Komisji 
 
 
                  /-/ Andrzej Czuma                                                   /-/ Ryszard Kalisz 



Minister Spraw Zagranicznych
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Pan
R1'szard Kalisz
Przcvr'ocl n iczący Komisj i
Sprnrviedlirvości i Praw
Czlowieka
Sejm RP

opinia o zgodności z p|'g\ł'em Unii Europeis|iicj wniosku oraz popraweli ujęĘch lv
dodatkowyrn spraTvozdrtniu Kornisji Sprarviedlirr'ości i Pt.arv Czlowieka (druk nr 3980.
A) o rx,ądory,m projekcie usta.W! O zmiaflie ustawy o prZeciwdziułaniu narkomunii orilz
niekt rych innych us|ow (rlruk nr 3420) wyrażona ni| podstawie at.t' 13 ust. 3 pkt 3
ustawy z dnia 4 września l997 l,, o dzia|ach ndministracji rząc|owej (D'. U. z2007 r' Nr
65, 1toz, 137 z pÓźn. zm,) w związku z ztl.t. 42 ust' 4 i rrrt. 54 ust' I Regulaninu Se.inru
przez ministra rvlaściwego r|o spritw cz|onkostrvtt Rzeczy1lospolitej Po|skicj lv Unii
Europejskiej

Szanowny P anie P rz cv, ocln iczący,

w zwią.zku z przcdłozonym Sprawozdallicm Kolrlisji pozwalant stlbie wyrazic ponizszą
opinię.

Wnioseli orar popraivlii ujęte
Europcjskiej.

rv dodatl<olynl sprar!'ozrlaniu sr1 zgoclne z prirli/enl Unii

Do lviadomości;
Pani Ewa Kopacz
Minister Zdrorł'ia
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