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SŁOWO OD REDAKTORA
Badając zjawisko narkomanii w Polsce można odnieść wrażenie, że podejmowane
działania mające na celu jego ograniczanie nie spełniają niestety swych własnych
postulatów. Zjawisko to nie ulega redukcji. Ponadto nałożony na Polskę przez
Jednolitą konwencję o środkach odurzających z 1961 roku (wraz z poprawką
z 1972 roku) obowiązek ograniczania dostępu do środków odurzających ma na celu
redukcję zjawiska narkomanii nie zaś zupełne wyeliminowanie narkotyków ze
społeczeństwa. W związku z tym i ze spostrzeżeniami autora zamieszczonego
w tym numerze opracowania śmiało można postawić tezy następującej treści:
1. mimo usilnych starań i niewątpliwych sukcesów organów powołanych do komprymacji
zjawiska narkomanii obecny system oparty głównie na prohibicji i represji nie zdaje egzaminu;
2. w ramach redukcji kosztów społecznych reakcja represyjna powinna być stosowana jako
“ultima ratio” polityki społecznej;

3. obecne założenia słusznie uwzględniają w swym modelu konieczność zapewnienia leczenia osób
uzależnionych od narkotyków i ograniczenia dostępu do środków odurzających;

4. nagannym i bulwersującym jest dopuszczanie do sytuacji, w której osoby nieletnie mają
bezpośredni kontakt z narkotykami;
5. czarny rynek narkotykowy i związana z nim przestępczość pozostaje poza kontrolą, prócz tej karnej.

Refleksja nad stanem obecnego podejścia do zagadnienia narkomanii skłoniła autora publikowanego
artykułu do postawienia hipotezy o możliwości sprawnego funkcjonowania nowego modelu polityki
narkotykowej, opartego na zasadach permisji, reglamentacji i limitacji środków odurzających w polskich
warunkach społeczno-kulturowych, ekonomicznych i geopolitycznych. Wydaje się, iż może on być racjonalnym
rozwiązaniem i kompromisem pomiędzy reakcją karną w poważnych przypadkach przekroczeń norm
społecznych, reakcją opiekuńczą państwa wyrażającą się w trosce o dobro obywateli poprzez redukcję
nadużywania i popytu na narkotyki, a kontrolą społeczną nad zjawiskiem narkomanii. Ponadto interesującym
jest, że program badań nad modelem permisywno-reglamentacyjnym zakłada jego skrupulatne przetestowanie
na “żywym organizmie” społeczeństwa polskiego i dokładną weryfikację założeń, zanim podjęte będą
jakiekolwiek prace wdrożeniowe do rodzimego systemu prawnego. Uzasadnienie wskazanych wyżej tez i logiki
hipotezy jest szerzej omówione w opublikowanej treści naszego czasopisma, do lektury którego serdecznie
zachęcam.
Piotr Grzegorczyk1

1 Członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Cannabis House, Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania
Karnego i Kryminalistyki Uniwersytetu Łódzkiego, Pozaetatowy Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Łodzi, Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.
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Otwarta Platforma
Badawcza „PolNar”
dr Piotr Grzegorczyk
01 września 2018r.
Celem przedsięwzięcia jest utworzenie ogólnokrajowej (na razie) - specjalistycznej acz
interdyscyplinarnej platformy umożliwiającej naukowcom łatwiejszą i szybszą realizację projektów
badawczych i naukowych związanych tematycznie z narkotykami dzięki zapleczu i środkom
udostępnianym przez organizację pozarządową Cannabis House i współpracowników projektu.
O.P.B. PolNar w swym założeniu ma skomasować tą wiedzę i przedsięwzięcia, które obecnie
naukowiec, czy przedsiębiorca musi realizować samodzielnie z powodu braku podmiotów, które by
to umożliwiały.
W O.P.B. PolNar znajdzie się wachlarz informacji przydatnych zarówno dla naukowców, którzy nie
tylko znajdą tu tematyczne publikacje swoich kolegów, ale przede wszystkim będą mogli
skorzystać z tego co Stowarzyszenie Cannabis House już wypracowało, czyli z ponad tysiąca
respondentów stale zażywających konopie, czy to medycznie, czy też rekreacyjnie i usług
przedsiębiorców, ale i dla przedsiębiorców, którzy zadeklarują chęć udziału w przedsięwzięciu
udostępniając swoje zaplecze badawcze, publikując oferty swoich usług koniecznych do
prowadzenia badań i samemu korzystając z wszelkich informacji udostępnianych na platformie
PolNar.
Platforma ta, będąc forum wymiany myśli, umiejętności, wiedzy i idei ma nie tylko ułatwić pracę
wielu młodym i wybitnym osobom, ale także przyczynić się do zwiększenia społecznej
świadomości w obrębie nauk konopnych, a także pozwoli skierować usługi w obrębie nauk
konopnych do odpowiednich odbiorców.

Podmioty pilotujące:
1. dr Piotr Grzegorczyk
2. Stowarzyszenie Cannabis House
3. BioInfo Bank

Założenia:
Interdyscyplinarność i komplementarność:
Baza szeroko rozumianej wiedzy na tematy związane z konopiami pogrupowana w przejrzyste
panele tematyczne m.in.:
a. Prawo karne, postępowanie karne, kryminalistyka, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii,
b. Biologia, botanika,
c. Medycyna, psychiatria, psychopatologia, psychologia,
d. Nauki rolnicze,

e. Prawo finansowe, dyscyplina finansowa,
f. Prawo zagraniczne, unijne, itd.
Pomoc:
Zainteresowany ma wybór panelu tematycznego, w którym zawartość będzie dobierana w jak
najbardziej przejrzysty sposób umożliwiający szybkie dobranie treści, które potrzebne są
zainteresowanemu, np. w każdym panelu tematycznym dostępne będą wyniki ankiet
przeprowadzanych przez innych zainteresowanych, lub umieszczane treści od wyspecjalizowanych
podmiotów działających w tym sektorze.
Dostępność:
a) Treści uznane za godne informacji ogólnej oraz kilka zgromadzonych treści specjalistycznych
będą dostępne nieodpłatnie, natomiast dostęp do szerszego zasobu platformy PolNar będzie
reglamentowany na podstawie formularza zgłoszeniowego (daje to możliwość dopasowania ofert
dla zainteresowanych i kontrolę nad wypracowanymi przez współpracowników treściami)
b) Kilka poziomów dostępu do zasobów:
i.
podstawowy – jawny ogólnie, publikacje wydawane przez Index Scientia Cannabis oraz
inne zebrane przez autorai współpracowników O.P.B. PolNar i Cannabis House (bezpłatny
do pięciu wyświetleń miesięcznie włączając w to ogłoszenia i treści uznane przez zespół za
godne informacji ogólnej)
ii.
zawansowany – dostępny po zarejestrowaniu (poprzez formularz zgłoszeniowy) przez
zainteresowanego (bezpłatny dostęp do panelu tematycznego zadeklarowanego przez
zainteresowanego [max 2] + możliwość przeprowadzenia 1 darmowej ankiety
[przygotowanej przez zainteresowanego] w miesiącu + pięć darmowych wyświetleń
w miesiącu w innych panelach + możliwość odpłatnego skorzystania z zaplecza
laboratoryjnego i współpracujących podmiotów wedle stawek laboratorium i tychże
podmiotów + możliwość publikacji wyników)
iii.
zaufany – dostęp płatny umożliwiający nielimitowany dostęp do wszystkich zasobów
i usług świadczonych przez PolNar i współpracujące podmioty za pośrednictwem PolNar.
Profesjonalizm:
Fachowa kadra współpracująca przy projekcie zajmująca się:
- doborem publikacji w panelach tematycznych
- weryfikacją treści zamieszczanych przez zainteresowanych
- redakcją paneli tematycznych
- doradztwem w tematach związanych z konopiami
- obiektywnym doborem treści informacji ogólnej rozpowszechnianej na poziome podstawowym
- udzielaniem wszelkiego wsparcia dla zainteresowanych prowadzących badania wymagające opinii
komisji bioetycznych
Obiektywizm i recenzja:
Dzięki fachowej kadrze o wysokiej wiedzy wszelkie treści i informacje zamieszczane na O.P.B.
PolNar będą obiektywnie prawdziwe, gdyż zostaną zweryfikowane w oparciu o kryteria dowodów
naukowych i stan wiedzy w konkretnej dziedzinie, a w miarę potrzeb również zrecenzowane.
Jawność:
Dzięki prowadzonemu periodykowi Index Scientia Cannabis O.P.B. PolNar jest w stanie
zaoferować możliwość opublikowania wyników badań, artykułów naukowych i badawczych,
rozpowszechnienia hipotez badawczych i naukowych, a przez to rozpowszechnianie koncepcji
i pomysłów do jak najszerszego grona odbiorców zarówno przez czasopismo jak i przez informację
ogólną na stronie projektu.

Lista badań zgłoszonych do Komitetu Badań Naukowych, których wyniki będą
między innymi dostępne na Otwatej Platformie Badawczej "PolNar"
„Polityka Narkotykowa w Polsce i na świecie" (kontynuacja z 2017r)
Cel:
Analiza podejść systemowych do tematu narkotyków i uzależnień w różnych warunkach
geopolitycznych i kulturowych.
Efekty:
Opublikowane w postaci artykułu w czasopiśmie punktowanym efekty analiz przybliżą
różnorodność rozwiązań dotyczących polityki narkotykowej w państwach świata i pozwolą na
ocenę skuteczności i racjonalności podejścia rodzimych regulacji, poprzednio wystąpienie na
konferencji „Marihuana w Badaniach Naukowych” luty 2017r.
„Hipotetyczny model permisywno-reglamentacyjnej polityki narkotykowej jako propozycja
racjonalizacji represji”.
Cel:
Analiza funkcjonowania hipotetycznego modelu polityki narkotykowej w rodzimych realiach
w aspekcie kryminalistycznym i społecznym. W sukurs zmian na świecie w podejściu do tematu
narkotyków podjęta zostaje próba prezentacji alternatywy dla obecnej reakcji karnej.
Efekty:
Publikacja w formie artykułu w czasopiśmie punktowanym przybliża założenia gotowego modelu
mającego na celu rozwiązanie problemu przestępstw związanych z narkotykami.
„Eksperyment społeczny „Cannabis House” - Model kontrolowanego zaopatrzenia grupy
wsparcia jako narzędzie monitorowania sytuacji epidemiologicznej i społecznej w populacji
dorosłych używających Cannabis w Polsce
Cel:
Ocena realizacji założeń polityki społecznej w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii oraz
wszechstronne
badanie
funkcjonowania
psychospołecznego
i
sytuacji
zdrowotnej
(epidemiologicznej) populacji osób dorosłych regularnie używających konopi w Polsce, w ramach
modelu zamkniętych klubów społecznych – legalnej i kontrolowanej uprawy konopi na potrzeby
badanych.
Efekty:
Publikacja w formie artykułu w czasopiśmie punktowanym przybliża założenia gotowego modelu
mającego na celu weryfikację hipotez dotyczących funkcjonowania w społeczeństwie osób
zażywających konopie.
„Ocena społeczna i psychologiczne uwarunkowania spożywania marihuany i jej pochodnych
- na przykładzie Stowarzyszenia Cannabis House"
Cel:
Próba wyizolowania czynników warunkujących rodzaje spożycia konopi i próba oceny społecznych
uwarunkowań jej użytkowników.
Efekty:
Publikacja w formie artykułu w czasopiśmie punktowanym przybliża funkcjonowanie subkultury
użytkowników konopi.

dr Piotr Grzegorczyk
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
we współpracy ze Stowarzyszeniem Cannabis House

„Hipotetyczny, nowy model permisywno-reglamentacyjnej polityki narkotykowej
jako propozycja racjonalizacji represji”.

Środki odurzające i psychotropowe zwane potocznie narkotykami i ich
stosowanie w celach innych niż medyczne niewątpliwie od wielu wieków nastręcza
sporo problemów. Z drugiej jednak strony, właśnie patrząc przez pryzmat historycznych
uwarunkowań,

naiwnym

byłoby stawianie

postulatów

odnośnie

społeczeństwa

całkowicie wolnego od problemu narkotyków, gdyż śmiało można stwierdzić, że jest on
niemożliwy do zrealizowania. Czy się to komuś podoba, czy też nie, społeczeństwo
wolne całkowicie od tego problemu nigdy nie istniało 1 . Wydaje się, że coraz więcej
państw zaczyna zdawać sobie sprawę z tej sytuacji, oraz z wad systemu prohibicyjnorepresyjnego, gdyż widoczna staje się zmiana w podejściu do problemu narkotyków i
narkomani w polityce wielu krajów.
Country

Definition of
quantity in law /
guidelines

Threshold
between:

Drugs listed
and/or general
rule?

Cannabi
s

Ecstas
y

Heroi
n

Cocain
e

Belgium

Col.2/2005 Joint
directive of the
Minister of Justice
and the College of
General
Prosecutors on the
registration and
prosecution of
cannabis
possession
offences.

Noncriminal
offence /
Crime of
personal
possession

Limited list

Resin or
herbal
3g (TW),
or 1
plant

n/a

n/a

n/a

Czech
Republic

Misdemeanour
Act. s. 30/1/j / Act
No. 40/2009 Coll,
Penal Code s. 284
+ Opinion of
Supreme Court 15
Tdo 1003/2013

Noncriminal
offence
/crime of
personal
possession

Limited list

Resin 5 g
TW,
herbal
10g TW
OR Resin
more
than 5g
TW with
less than
1g THC,

Ecstasy
(MDMA
, MDA,
MDEA):
4
tablets
or 0,4g
powder
y or
crystall

1,5 g
(TW)
OR
more
than
1,5g
TW
with
less
than

1g
(TW)
OR
more
than 1g
TW
with
less
than
0,2g AP

1

K. Krajewski, Problemy narkotyków i narkomanii w ustawodawstwie polskim, warszawa 2004, s. 5 i nast.

herbal
more
than 10g
with less
than 1g
THC

ine
substan
ce
(TW)

0,2g
AP or
0,22g
hydroc
hloride
of AP

or
0,22g
hydroc
hloride
of AP

1 Land
has set
a limit
in its
guideli
nes
(3g),
others:
judicial
practic
e

2
Laende
r have
set a
limit
(1g),
others:
judicial
practic
e

1 Land
has set
a limit
at 1g, 1
Land at
3g,
others:
judicial
practice

German
y

Narcotics Act
(BtMG) section 29
subs. 5 (Criminal
offences), section
31(a) (Refraining
from prosecution);
different Laender
guidelines; judicial
practice

No action /
criminal
offence
(crime of
personal
possession
)

Limited list

Limits
vary
from 6g
(or 3
doses at
2g) -15g;
14
Laender
have set
limit at
6g (TW)

Estonia

Narcotic Drugs
and Psychotropic
Substances Act,
s.15.1

Noncriminal
offence /
crime of
supply

General rule ten times a
single dose of an
average drug
user

Based on
judicial
practice
/ expert
opinions

Spain

Art.25-28 on the
Law 1/1992 on
the protection of
public safety.
Judicial
precedents set the
maximum for this
as quantities for
five days of
consumption.
Daily consumption
quantity was
established by the
Spanish Instituto
Nacional de
Toxicologia on
31/01/2004 and
published by
Intelligence Centre
of Organised
Crime (CICO)

Noncriminal
offence /
Crime of
personal
possession

Limited list - 5
days of
consumption

Resin 25
g. herbal
100 g.

2.4 g

3 g.

7.5 g.

Italy

DPR309/90 Art
72-75; Ministry of
Health Decree of
11 April 2006

Noncriminal
offence /
crime of
personal
possession

Extensive list

THC 1g
(AP)

0.75g

0.25g

0.75g

Misuse of Drugs
Act 1977, s.30A

Diversion
to health
measure /
crime of

Limited list. For
other drugs less than 20g

Resin or
herbal
30g; 3

20g

10g

10g

Cyprus

personal
possession

Lithuani
a

Code of
Administrative
Offences Art. 44;
Penal Code,
Arts.259; Order No
V-314 of the
Minister of
Healthcare of April
23, 2003 Nr.V-239

plants
Cannabi
s

Ecstas
y

Heroi
n

Cocain
e

Noncriminal
offence /
crime of
personal
possession

Extensive list

Resin
0.25g;
herbal
5g; THC
0.5g

0.2g

0.02g

0.2g

Crime of
personal
possession
/ supply

Extensive list

Resin
125g;
herbal
2500g;
THC 25g

100g

10g

100g

Hungary

Act 4 of 1978
(Penal Code)
s.283(1) and Act 5
of 1979
(Explanatory
regulation for the
Penal Code)
s.23(1)

Alternative
to criminal
procedure
/ crime of
personal
possession

Extensive list

1g THC
(AP)

1g
MDA,M
DMA,1PEA, Nmetil1-PEA
(AP) or
0.5g
amphet
amine
(AP)

0.6g
(AP)

2g (AP)

Netherla
nds

Opium Act
Directive

No action /
prosecutio
n for
personal
possession

Limited list

Resin 5g;
5 plants

One
tablet/
ampoul
e/ ball
or 0.5g

One
tablet/
ampou
le/ ball
or 0.5g

One
tablet/
ampoul
e/ ball
or 0.5g

Austria

SMG, s.28b;
Narcotics Limits
Decree BGBl. II Nr.
377/1997, as
amended

Crime of
personal
possession
/ supply

Extensive list

THC 20g

30g

3g

15g

Poland

Act on Countering
Drug Addiction
Art.62(2)

Crime of
personal
possession
/
aggravated
possession

General rule substantial
quantity

Judicial
practice

Portugal

Law 30/2000 Art
2(2) (Lei 30/2000
Art 2(2) de 29 de
Novembro)
Administrative
Rule 94/96 of the

Noncriminal
offence /
supply

Limited list.
General rule - 10
days' average
consumption

Resin 5g;
herbal
25g; THC
5g, Oil
2.5g

1g

1g

2g

26 of March
(Portaria 94/96 de
26 de Março)
Slovenia

Law on Production
of and Trade in
Illicit Drugs
(1999) (Article 33)

Minor noncriminal
offence /
Noncriminal
offence

General rule possessing a
smaller quantity
of illicit drugs
for one-off
personal use.

Judicial
practice

Slovakia

Criminal Code
s171, s135

Crime of
personal
possession
/
aggravated
possession

General rule - up
to 3 doses

Case-bycase
expert
evaluatio
n

Finland

Penal Code
Chapter 50:2a;
Directions of
Office of
ProsecutorGeneral
VKS:2006:1

Crime of
useroffence /
crime of
narcotics
offence

Extensive list

Resin
10g,
herbal
15g

10
tablets

1g TW

1.5g
TW

Norway

Act relating to
medicines;
General Civil Penal
Code s.162;
Circular 1/1998
from Director
General of Public
Prosecutions

Crime of
useroffence /
crime of
narcotics
offence

Limited list.
General rule - 12 user doses

10 - 15 g

5
tablets

0,5 g

0,5 g

Tab. 1. Ilości narkotyków dozwolone na własny użytek2

W sukurs zmian na świecie w podejściu do tematu narkotyków wydaje się
zasadnym poddanie analizie funkcjonowanie obecnego, rodzimego systemu polityki
narkotykowej opartego głównie na represji. Opozycyjną do tej reakcji jest coraz częściej
przyjmowana w innych krajach warunkowa depenalizacja posiadania ziela konopi na
własny użytek.

2 Thereshold quantieties for drug ofences, European Monitoring Center for Drugs and rug adddiction,
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index99321EN.html, dostep na dzien 25 pazdziernika 2018 roku.

Ryc.1. Penalizacja na świecie3

W Polsce po wielu zmianach, w tym także trzech kolejno zwiększających
surowość kary za przestępstwo z art. 62 ust. 2 u.o.p.n., wprowadzonych w czasie
obowiązywania ustawy, wydany został w dniu 7 lutego 2012 r. jej tekst jednolity,
obowiązujący obecnie z kolejnymi zmianami 4. Kolejna zmiana została dokonana ustawą
z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz
niektórych innych ustaw

5

. Wprowadzone przez nią rozwiązania dotyczą m.in.

możliwości umarzania postępowania w przypadku posiadania nieznacznych ilości
narkotyków na własny użytek, a także stosowania alternatywnych środków reakcji
karnej dla sankcji karnych wobec osób uzależnionych. Ponadto wprowadzono także
obowiązek monitorowania pacjentów w systemie leczenia uzależnień. Przepisy ustawy
miały, łagodząc represję karną, zbliżyć polskie prawo do zasady "leczyć zamiast karać".
Być może ustawodawca spostrzegł, iż karanie wszystkich przypadków posiadania
narkotyków nie przynosi zakładanych rezultatów, za to co roku zarzucało prokuratury i
sądy tysiącami spraw o posiadanie niewielkich ilości środków odurzających lub
substancji psychotropowych. Warto zwrócić uwagę na fakt, że stanowi to istotne

źródło: https://www.cannabisnews.pl/marihuana-rekreacyjna-na-swiecie/ , dostęp dnia: 31 sierpnia 2018r.
Dz.U.2012.124.
5 Dz.U.2011.117.678
3
4

obciążenie nie tylko dla tych organów, ale i dla budżetu państwa 6. Wprowadzono zatem
między innymi do ustawy artykuł 62a, który stanowi, że 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. W tym
miejscu należy wskazać, iż przepis nie zawiera rozwiązania, które nie byłoby możliwe
na gruncie obowiązujących przepisów prawnomaterialnych i rozwiązań zawartych w
postępowaniu karnym. Bez wprowadzania bowiem tego przepisu możliwe było
umorzenie postępowania karnego przed jego formalnym wszczęciem. By możliwe było
zastosowanie przepisu art. 62a u.o.p.n. jest spełnienie trzech kryteriów: 1. posiadanie
nieznacznej ilości środka lub substancji, 2. Posiadane substancje przeznaczone są na
własny użytek posiadającego, 3. okoliczności popełnienia czynu i stopień jego
społecznej szkodliwości sprawiają, że orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe.
Tak sformułowane kryteria, płynne i o znamionach ocennych nasuwają pewne
zastrzeżenia. Kryteria te mogłyby stanowić wskazówkę, w jakich okolicznościach należy
umorzyć postępowanie z powodu znikomej szkodliwości społecznej czynu – w innych
wypadkach bowiem wydaje się to nieuzasadnione. W świetle zasad wykładni prawa, nie
jest możliwe przyjęcie, że przepis art. 1 § 2 k.k. oraz, tym samym, art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k.
nie może zostać tu zastosowany. Wypada jednak pamiętać, że stopień szkodliwości
społecznej nie jest jedynym kryterium zawartym w art. 62a u.o.p.n. i nawet jeśli
pozostałe kryteria nie sprowadzają się do elementów oceny społecznej szkodliwości, to
wiążą się z nią w sposób nierozłączny. Z tego punktu widzenia wydaje się, że przepis
art. 62a u.o.p.n. nie wnosi niczego, czego nie można by było osiągnąć przez
prawidłowe zastosowanie przepisu art. 1 § 2 k.k., określającego znikomą szkodliwość
społeczną czynu. Uznać zatem należy za M. Jankowskim i S. Momotem, iż częściowo
wbrew swojemu brzmieniu, w istocie rzeczy, art. 62a u.o.p.n. jest nieco kazuistyczną
dyrektywą stosowania norm dotyczących znikomości szkodliwości, a ponadto

W 2017 r wykryto 53821 przestępstw związanych z posiadaniem narkotyków (źródło:
http://statystyka.policja.pl/st/przestepstwa-ogolem/przestepstwa-kryminalne/ustawa-oprzeciwdzialan/122323,Przestepstwa-z-Ustawy-o-przeciwdzialaniu-narkomanii.html, dostęp na dzień 31
sierpnia 2018r.), z czego wszczęto 32601 postępowań (źródło: http://statystyka.policja.pl/st/przestepstwaogolem/przestepstwa-kryminalne/ustawa-o-przeciwdzialan/122323,Przestepstwa-z-Ustawy-oprzeciwdzialaniu-narkomanii.html)
6

wprowadza zamęt

7

. Paradoksalnie, omawiany przepis może też prowadzić do

pogorszenia sytuacji oskarżonego w sytuacjach, w których w istocie spełnione są
kryteria uznania czynu za szkodliwy społecznie w stopniu znikomym, tj. w których czyn
nie jest przestępstwem i tym samym postępowanie powinno zostać umorzone
obligatoryjnie na podstawie art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k., prokuratury i sądy mogą się skłaniać
do stosowania przepisu art. 62a u.o.p.n., co powoduje fakultatywność orzeczenia o
umorzeniu postępowania 8. Czy w dalszym ciągu reakcja karna na posiadanie suszu
konopi innych niż włókniste jest adekwatna, skoro jak pisze M. Kozakiewicz w
materiałach sejmowych z 1995r. „marihuana była używana jako lek tysiące lat przed
Chrystusem” (m.in. starożytne Chiny, Egipt, Indie, Tybet), „pomaga w sposób
empirycznie udowodniony w leczeniu m.in. jaskry, nowotworów, AIDS”, jest „jedną z
najbezpieczniejszych znanych człowiekowi substancji terapeutycznie czynnych.”? 9 .
Podnieść należy także, iż instytucja art. 62a u.o.p.n. jest niezmiernie rzadko
wykorzystywana w praktyce, gdyż na etapie postępowania przygotowawczego sięga się
po nią w ok. 12% spraw związanych z narkotykami, w postępowaniu jurysdykcyjnym
zaś w ok. 15% spraw10.
Można odnieść paradoksalne wrażenie, że słowa „narkomania” i „narkotyki”
spowszedniały w społeczeństwie i w rutynowym podejściu organów ścigania, gdyż
zjawiska towarzyszące temu uzależnieniu stały się na tyle szerokie, niemal powszechne,
że nagminnie mówi się dzisiaj o narkomanii jako o jednym z największych zagrożeń
społecznych XXI wieku. Zawsze należy mieć świadomość zagrożeń w relacjach
człowiek – społeczeństwo – narkotyki. Nie jest oczywiście tak, że przestały
funkcjonować mechanizmy i środki chroniące społeczeństwo przed skutkami dystrybucji,
przyjmowania i nadużywania narkotyków. Z jednej strony zaobserwować można– co
niewątpliwie cieszy – że organy powołane do ścigania przestępstw odnoszą sukcesy w
walce ze zorganizowaną przestępczością narkotykową. Zaobserwować można także
wzrost działalności profilaktycznej i edukacyjnej, prowadzonej przez profesjonalistów i
społeczników. Jest ona najbardziej widoczna w szkołach gimnazjalnych i średnich.
Skutkiem tych działań jest spadek przypadków eksperymentowania z narkotykami
M. Jankowski, S. Momot, Stosowanie przepisu art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Warszawa
2015r., s. 7-9
8 Ibidem.
9 M. Kozakiewicz: Wokół ustaw narkotycznych, Ekspertyza nr 55, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu,
Sierpień1995; s. 4-5.
10 A. Muszyńska, K. Łucarz, Umorzenie postępowania karnego według art. 62a ustawy z 2005 r. o
przeciwdziałaniu narkomanii, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny Rok LXXVIII, Zeszyt 2, Poznań
2016, s. 144-146
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opioidowymi oraz zmniejszenie deklaracji eksperymentów narkotykowych wśród
uczniów. Jednak obok tego co cieszy, ujawnia się bardzo groźna strona omawianej tu
problematyki. Zatrważającym jest po pierwsze fakt, że zwiększa się liczby młodocianych
przestępców handlujących narkotykami; po drugie, zaś to, że wiek inicjacji narkotykowej
już

13-14

lat

(tzw.

granica

bezpieczeństwa);

po

trzecie,

zwiększające

się

zainteresowanie zorganizowanych grup przestępczych polskim rynkiem, co skutkuje
m.in. wzrostem podaży kokainy i nowych substancji narkotycznych, nowymi szlakami
przerzutu; i wreszcie po czwarte, zmiana narkotykowej „demografii”, czego wymiernym
dowodem jest wzrost problemów narkotykowych wśród osób w średnim wieku.
Niewątpliwie współczesna narkomania jest zjawiskiem wielopłaszczyznowym, w którym
dostrzega się zagrożenia zdrowotne, społeczne, moralne oraz prawne. Z licznych
badań naukowych wynika, że narkomania – podobnie jak inne patologie społeczne –
jest jednym z negatywnych następstw gwałtownie postępujących zmian społecznych. W
tym procesie zachwiane zostały nie tylko podstawowe wartości, lecz również
zrelatywizowano system aksjonormatywny, stanowiący podstawę wychowania, relacji
rodzinnych i interpersonalnych. W konsekwencji tego nastąpiło zaburzenie umiejętności
weryfikowania co dobre i złe zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym.
Zrzucenie winy na zmiany społeczne to jednak zbytnie uproszczenie w wyjaśnianiu
istoty sygnalizowanego problemu społecznego. Okazuje się także, że tylko 1/3 uczniów
polskich szkół objęta jest programami edukacji narkotykowej, które wykraczają poza
pojedyncze szkolenia, pogadanki czy prelekcje. Statystyki opracowywane przez
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Policję o raz instytucje badawcze
wykazują, że w Polsce występuje swego rodzaju „epidemia problemów narkotykowych”.
Wzrasta podaż narkotyków, obniża się wiek eksperymentów narkotykowych, narasta
przestępczość narkotykowa, zwiększa się liczba środków, które umownie określamy
jako “dopalacze”. Z jednej strony rośnie liczba młodych osób deklarujących osobisty
kontakt z narkotykami, z drugiej zaś na polski rynek trafia coraz więcej silnych
narkotyków – zwłaszcza kokainy i amfetaminy Badania przeprowadzone w latach 2006–
2008 wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich Mazowsza, Ziemi Świętokrzyskiej
i Podlasia wykazały, że niemal 1/5 uczniów ma za sobą kontakt z narkotykiem lub
“dopalaczem” 11 . Nowsze badania prowadzone przez studentów Uniwersytetu w
Białymstoku oraz Pedagogium Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej w
Warszawie wykazują, że odsetek ten wyniósł 12% dla gimnazjalistów i 17% dla uczniów

11

M. Jędrzejko (red.), Narkomania spojrzenie wielowymiarowe, Pułtusk/Warszawa 2009, s. 14-15

szkół średnich. Z tych deklaracji wynika, że w opisywanych grupach wiekowych
dominuje eksperymentowanie z marihuaną i amfetaminą oraz środkami umownie
określanymi jako "dopalacze”. Wśród chłopców – uczniów szkół średnich – odnotowano
także wysoki (niemal 8%) odsetek przyjmujących środki wspomagające rozwój masy
mięśniowej, zaś w grupie czynnie uprawiających kulturystykę jest to ponad 67%.
Nowym problemem jest wzrost doświadczeń narkotykowych wśród dorosłych,
zwłaszcza w wieku 25–45 lat, np. wśród kierowców, przedstawicieli handlowych i
młodych menadżerów12. W obecnie prowadzonych przez autora badaniach w ramach
programu ”Polityka narkotykowa w Polsce i na świecie” przeprowadzono ankietę, w
której na pytanie o moment pierwszego zażycia konopi odpowiedzieli następująco 13:
Opcje

Łącznie

5. 16-17 lat
3. 12-13 lat
4. 14-15 lat
7. >18 lat
6. 18 lat
2. <12 lat
1. nie zażywam

46
15
33
16
9
7
1

Tab. 2. Zestawienie odpowiedzi ankietowanych odnośnie momentu pierwszego zażycia
konopi14.

Wynika z tego jednoznacznie, że nawet bardzo młode osoby mają kontakt i
możliwość zażywania konopi. Jedną z przyczyn obniżenia wieku eksperymentów
narkotykowych jest fakt, iż pozyskiwane są z “czarnego” i zupełnie nieuregulowanego
rynku.
Wobec zmian w rodzimej polityce karnej narkotykowej zmierzających w stronę,
stwierdzając z pełną ostrożnością, liberalizacji podejścia represyjnego wobec
przestępstw

związanych

z

narkotykami

o

najniższym

ciężarze

gatunkowym,

uwzględniając obawy społeczne co do „upodlenia” społeczeństwa polskiego wobec
całkowitej depenalizacji posiadania narkotyków na własny użytek, we współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz ośrodkiem badawczo naukowym 15 , autor podjął
ryzykowną

próbę

funkcjonowanie

zweryfikowania

hipotetycznego

w

realiach

modelu

polityki

polskiego

systemu

narkotykowej

M. Jędrzejko (red.), Narkomania... op.cit., s. 14-16
dostęp z panelu administratora z dnia 2 października 2018 roku.
https://www.cannabishouse.eu/ankiety/surveys/4/results. Dane w dyspozycji autora.
14 pełna ankieta pod adresem: https://www.cannabishouse.eu/ankiety
15 We
współpracy ze Stowarzyszeniem Cannabis House i podmiotami
(https://www.cannabishouse.eu/) i Instytutem BioInfoBank (https://bioinfo.pl/)

w

prawnego
aspekcie
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współpracującymi

kryminalistycznym i społecznym. Jest to wszechstronne badanie funkcjonowania
psychospołecznego, analiza kryminalistyczna i kryminologiczna stanu populacji osób
dorosłych regularnie używających konopi w Polsce, w ramach modelu permisywnoreglamentacyjnego opartego na zamkniętych klubach społecznych. Zatrważające jest
nie tyle to, że obecna polityka narkotykowa oparta głównie na zasadzie represji nie
zdaje egzaminu i zjawisko nie zostaje ograniczone a organy ścigania i sądy zalewane
są dziesiątkami tysięcy postępowań rocznie, ale fakt, że w sferę narkotyków często
zamieszani są nieletni, którzy w łatwy sposób mogą wejść w posiadanie konopi innych
niż włókniste poprzez dilera, który wszak prawo ignoruje. Sytuację tą ilustruje chociażby
statystyka KSP z 2014 roku, którą przedstawia poniższa rycina:

Ryc. 2. Przestępstwa z u.o.p.n. za lata 1999-201316

Zastosowanie umożliwiającego głębsze badania i przede wszystkim kontrolę
zjawiska, systemu reglamentacyjnego, opartego na rejestracji użytkowników konopi
wydaje się zasadne także z punktu widzenia konieczności zapewnienia bezpieczeństwa
obywatelom zażywającym konopie, którzy w wielu przypadkach są stygmatyzowani i
społecznie wykluczeni. Zjawisko stygmatyzacji jest sprzeczne z podstawowymi
zasadami państwa opiekuńczego, gdyż mówiąc w uproszczeniu, naznaczenie jednostki
16

Źródło: archiwalna statystyka KSP dostęp: luty 2017r.

jako dewianta i traktowanie jej jako dewianta doprowadzić może z czasem do tego, iż
zaczyna ona wierzyć, że rzeczywiście jest dewiantem, kimś odmiennym, gorszym itp.
Co więcej, raz naznaczona jednostka jest baczniej obserwowana przez otoczenie 17 .
Czasem wręcz największą dolegliwością wynikłą w związku z zażywaniem konopi jest
trauma spowodowana obawą przed odrzuceniem przez bliskich i społeczeństwo,
spowodowanych nie tylko uznaniem za narkomana, ale także kryminalizacja posiadania
narkotyku i związane z tym implikacje natury ekonomicznej zarówno w wymiarze
użytkownika i posiadacza na własny użytek, jak i w wymiarze ekonomicznym kosztów
społecznych. System, w którym susz używany przez osoby zarejestrowany podlegać
będzie ścisłej reglamentacji, a jego ilości precyzyjnie reglamentowane, tak by używanie
tej substancji pozostawało na racjonalnym poziomie. System taki może z powodzeniem
stać się skutecznym narzędziem monitorowania sytuacji epidemiologicznej w aspekcie
zjawiska narkomanii 18 . Kolejnym aspektem, na który proponowany model polityki
narkotykowej ma niebagatelny wpływ poprzez zastosowanie ilościowego kryterium
granicznego jest minimalizowanie szkód 19 , przy którym spełniony jest także postulat
umiaru w posługiwaniu się sankcjami karnymi. Wydaje się logicznym i przez to
zasadnym postulat stosowania represji karnej jedynie w ostateczności, jako ultima ratio
polityki społecznej20.
Funkcjonowanie badanego modelu opiera się na założeniu, iż każdy obywatel
Rzeczypospolitej Polskiej:
1. Powyżej 18 lat,
2. Posiadający pełnię praw obywatelskich,
3. Będąc zdrowym na ciele i umyśle,
4. Będąc świadomym stanu prawnego dotyczącego narkotyków w Polsce,

17 K.

Krajewski, Podstawowe tezy teorii naznaczania społecznego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I
Socjologiczny, 1983r., Rok XLV, zeszyt 1, s. 233
18 J. Sadowski w P. Grzegorczyk [red.], Narodowy system monitorowania niedopuszczonych do obrotu
przetworów konopi stosowanych w celach medycznych – propozycja modelu, Index Scientia Cannabis nr 1, Łódź
2017, str. 2 i nast.

w tym ograniczanie popytu na narkotyki poprzez ustalenie racjonalnej wartości granicznej dopuszczonego
posiadania narkotyków
20 K. Krajewski, Problemy narkotyków..., op.cit., s. 8 i nast.
19

może w sposób niebulwersujący społecznie i niekolidujący z obowiązkami w pracy,
wobec rodziny i z systemem prawnym zażywać konopie bez większej 21 szkody dla
siebie i społeczeństwa. W tym miejscu wypada odnieść się do szkodliwości
poszczególnych używek i środków o działaniu odurzającym, zakorzenionych w naszych
realiach geopolitycznych i kulturowych jak tytoń i alkohol. W Danii przykładowo, w
programie przeciwdziałania uzależnieniom wskazuje się właśnie tytoń i alkohol jako te,
które powodują największe szkody zdrowotne i społeczne i to one są traktowane
priorytetowo 22. Skalę szkodliwości tej oddaje poniższa rycina.

Ryc. 3. Szkodliwość środków odurzających.

W ramach badania tego modelu zakładana jest m.in. możliwość uprawy i
stosowania konopi w ramach jednostki naukowej za zgodą Głównego Inspektora
Farmaceutycznego i Policji na podstawie art. 35 pkt. 1 ppkt. 3 i pkt. 2 23 uopn. Główne
cele badania w populacji dorosłych to monitorowanie grupy w okresie 10 letnim,
podczas którego podjęta zostanie próba:
Większej niż ta powodowana przez alkohol, czy tytoń.
K. Krajewski, Problemy narkotyków..., op.cit., str. 61
23 Zgodnie z tym artykułem po uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego można w
sposób ściśle kontrolowany wytwarzać, przetwarzać i przerabiać w celu prowadzenia badań naukowych,
przez jednostki naukowe w zakresie swojej działalności statutowej, środki odurzające grup I-N, II-N i IV-N lub
substancje psychotropowe grup I-P, II-P, III-P i IV-P. oraz, po uzyskaniu zezwolenia wojewódzkiego
inspektora farmaceutycznego stosować je w celu prowadzenia badań naukowych, przez jednostki naukowe w
zakresie ich działalności statutowej.
21
22

1. oszacowania skali zjawiska używania marihuany i ciemnej liczby przestępstw,
2. oszacowania stopnia eliminacji udziału małoletnich w strukturze przestępstw
związanych z narkotykami oraz wpływ na kształtowanie się rynku dopalaczy,
3. zbadania zmian struktury konsumpcji w ramach modelu klubów społecznych,
4. oceny funkcjonowania psychospołecznego dorosłych poprzez zbadanie
zachowań społecznych, funkcji poznawczych, kształtowania się sytuacji
życiowej i rodzinnej, dynamiki aktywności zawodowej, przedsiębiorczości w
tej populacji,
5. zbadania wpływu modelu klubów społecznych na poziom przestępczości
związanej z uprawą, obrotem i używaniem marihuany (m.in. monitorowanie
danych z Policji),
6. badania reakcji instytucjonalnych na zmianę modelu polityki społecznej,
7. badania aktywności instytucji w obszarze przeciwdziałania narkomanii w
zmienionym modelu.
Badanie ma charakter społeczny (socjologiczny, prawny). Pozwoli ono przez kilka lat
badać wpływ używania konopi w społeczeństwie – obserwować, jak człowiek
funkcjonuje w życiu osobistym i społecznym. Pozwolą one ocenić jak proponowany
model kontroli wpływa na funkcjonowanie organizmów społecznych. Po analizie
wstępnych danych uznano również za zasadne włączenie do badania moduł medyczny
w ramach badanej populacji, funkcjonujący na zasadach zgodnych ze standardami
prowadzenia badań medycznych i w zgodzie z przepisami o działalności leczniczej,
gdyż ponad tysiąc osób ze zgłaszających się do badania określiło swój status jako
„chory”24. Badania medyczne muszą spełniać wyższe standardy prawne i naukowe, a
funkcjonowanie klubów społecznych – również organizacyjne, co wiąże się z
koniecznością zebrania odpowiedniej kadry naukowej i wyspecjalizowanej obsługi
prawnej,

stąd

konieczność

szeroko

zakrojonej

współpracy

z

organizacjami

pozarządowymi, instytucjami naukowo-badawczymi, laboratoriami i środowiskami
lekarskimi oraz prawniczymi. Raport z zawansowania prac autor opublikuje niebawem.
Od razu zauważyć trzeba, że Instytucje państwowe prowadzące badania, Policja i
organy regulacyjne niechętnie podejmowały temat konopi, jak gdyby problem był
abstrakcyjny, pomimo twardych statystyk i faktów. Przykładem może być szereg odmów
opiniowania upraw konopi na cele badawcze do których policja w myśl art. 49 pkt. 3

1161 osób – dane z https://www.cannabishouse.eu/admin/users?scope=chorzy, dostęp z dnia 31 sierpnia
2018 r. (panel Administratora)
24

ppkt. 1 u.o.p.n. była zobowiązana. Organy policji zarówno na szczeblu wojewódzkim,
jak i głównym nie dysponowały określonymi wytycznymi odnośnie opiniowania takich
upraw, pomimo że obowiązek wprowadzenia odpowiednich wytycznych ciążył na nich
od dnia wejścia wżycie nowelizacji ustawy, czyli od dnia 1 sierpnia 2015 roku 25. Na
skutek działań lobbingowych w Ministerstwie Zdrowia i Komendzie Głównej Policji, dnia
1 listopada 2018 roku miało wejść w życie rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w sprawie kryteriów oceny zabezpieczenia upraw maku i
konopi26 (zał. 1), którego projekt został skierowany wraz z projektem nowelizacji ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 20
lipca 2018 roku, Dz.U. z dnia 6 sierpnia 2018 roku, poz. 1490. Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji jednak, pomimo gotowego projektu rozporządzenia z dnia
20 czerwca 2018 roku nie podpisał go do tej pory(zał. 1).
Obecnie do projektu badawczego zgłosiło się 6956 osób, z których po wstępnej
weryfikacji odrzucono 5381. Na tą chwilę w eksperymencie bierze udział 1576 osób z
całej Polski, z których 134 własnymi nakładami zapisało się do lekarza w celu uzyskania
opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w badaniu polegającym na
stosowaniu konopi, 46 zaś zapisało się na konsultacje prawnicze mające na celu
podniesienie ich świadomości prawnej w zakresie przestępstw i odpowiedzialności
związanej ze stosowaniem konopi

27

. W tym miejscu warto zadać pytanie, czy

umożliwienie stosowania konopi innych niż włókniste uczestnikom badania tego
kontrowersyjnego w naszych realiach prawnych i kulturowych nie jest naganne
moralnie? Wielu na to pytanie odpowie twierdząco. Z drugiej jednak strony wydaje się,
że

hipokryzją

byłoby

badanie

funkcjonowania

zażywających konopie inne niż włókniste

28

w

społeczeństwie

jednostek

nie dając możliwości przewidzianych

prawem do ich „kontratypowego” stosowania, byłoby to bowiem swego rodzaju
nakłanianiem do popełnienia przestępstwa. Po wtóre osoby te już pozyskują susz z
art. 10 ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych
innych ustaw, Dz. U. 2015 poz. 875, która nałożyła na Głównego Inspektora Farmaceutycznego obowiązek
zasięgnięcia opinii Policji w sprawie zabezpieczenia upraw konopi innych niż włókniste do celów
prowadzenia badań. Nowelizacja ta w art. 1 pkt. 30 wprowadza do u.o.p.n. art. 49 pkt 3, ppkt. 1, który określa,
że do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się opinię jednostki organizacyjnej Policji właściwej ze
względu na miejsce uprawy, dotyczącą sposobu zabezpieczenia uprawy przed dostępem osób
nieuprawnionych.
25

26

źródło: Grass Roots Lobbing sp. z o.o.

27https://www.cannabishouse.eu/admin/users?scope=wszyscy

dostęp z dnia 31 sierpnia 2018r. (panel
Administratora)
28 Które w naszym systemie wartości jest uważane za szkodliwe, bardziej szkodliwe nawet od alkoholu.

nielegalnych źródeł29. Pytanie nasuwa się samo, czy i jak zmieni się ich postępowanie i
funkcjonowanie w społeczeństwie, rodzinie, pracy po uzyskaniu tej substancji na własny,
imienny rachunek w sposób legalny. Już sam fakt, iż kilkadziesiąt osób postanowiło się
dokształcić w zakresie świadomości prawnej a ponad sto wreszcie poszło do lekarza
daje

podstawę

do

twierdzenia

o

pozytywnej prognozie

kryminologicznej dla

proponowanej racjonalizacji reakcji karnej i spożycia narkotyków. Z racji vacatio legis
wskazanego wcześniej rozporządzenia w sprawie oceny zabezpieczeń upraw i daleko
posuniętych prac nad technicznymi aspektami udostępniania suszu konopnego osobom
badanym w drugiej fazie, tj. przed przystąpieniem do udostępniania badanym konopi
innych niż włókniste poprzez nadzorowane punkty- dyspensaria, funkcjonowanie
systemu reglamentacji i urządzeń ewidencyjnych w owych punktach zostanie
przetestowane na w oparciu o susz i produkty na bazie konopi włóknistych oraz o
preparaty zawierające kannabinoidy i terpeny nie wyszczególnione w wykazie środków
odurzających grupy 1-N z załącznika nr 1 do u.o.p.n. Należy wspomnieć, że
kannabinoidy, poza psychoaktywnymi, odurzającymi: delta-9-thc i thcv nie wykazują
właściwości odurzających. Te nie odurzające kannabinoidy i terpeny, które zawarte są
także w owocach, przyprawach, czy ziołach używanych przez nas na co dzień,
wykazują

jednocześnie

dolegliwościach

30

wyraźne

właściwości

terapeutyczne

przy

wielu

. Sposób kontroli i reglamentacji polega na zebraniu grupy

pełnoletnich osób w ogólnopolskie zarejestrowane stowarzyszenie

31

i powołaniu

lokalnych grup wsparcia w celu spersonalizowania użytkowników konopi na cele
kontrolowanej reglamentacji oraz uzyskania zezwoleń Inspekcji Farmaceutycznej oraz
opinii Policji na niewielkie monitorowane uprawy na potrzeby członków, w tym i tych
cierpiących na nieuleczalne schorzenia. W swym założeniu reglamentacja polega nie
tylko na rejestracji użytkowników i bezpośredniej kontroli przez podmiot prowadzący
badanie i organy policji punktów, w których badanym będzie wydawany imiennie susz
na podstawie zgłoszonego przez nich wcześniej zapotrzebowania, ale również na
standaryzacji suszu konopi określającego dokładne stężenie kannabinoidów i terpenów,
Część z nich zażywa konopie medycznie, pozyskane w trybie importu docelowego, znaczna część jednak
pozyskuje susz konopny na czarnym rynku od dilerów, nawet jeśli stosowany jest w celach „terapeutycznych”
30 szerzej zob np.: M. C. Lee, M. Ploner, K. Wiech, U. Bingel, V. Wanigasekera, J. Brooks, D. K. Menon, I. Traceya,
Amygdala activity contributes to the dissociative effect of cannabis on pain perception,
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3549497/, dostęp na dzień 12.11.2018r., czy J. Bunim,
Marijuana-Derived Epilepsy Drug in Clinical Trial for Children with Uncontrolled Seizures,
https://www.ucsf.edu/news/2014/02/111641/marijuana-derived-epilepsy-drug-clinical-trial-childrenuncontrolled-seizures, dostęp na dzień 12.11.2018r.
29
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tak funkcjonuje Polski Związek Strzelectwa Sportowego

gdyż współczesna nauka, umożliwia zbadanie i opracowanie dowolnej postaci
substancji na bazie wyciągów roślinnych z dokładnie określoną zawartością substancji
czynnej czego przykładem jest m.in. Sativex – taki wyciąg z roślin konopi w postaci
sprayu stosowany do łagodzenia spastyczności towarzyszącej stwardnieniu rozsianemu,
zawierający 2,7 mg THC i 2,5 mg CBD na 100 ml. preparatu 32 . Kooperacja ze
Stowarzyszeniem Cannabis House, oraz jednostkami badawczymi i naukowymi
zaowocowała dostępem do laboratorium w Poznaniu 33 , dzięki czemu na potrzeby
badania wydawany susz będzie nie tylko dokładnie zestandaryzowany, tj. zawierający
powtarzalne i zdefiniowane właściwości, ale także zbadany zostanie dokładny jego
skład jakościowy i ilościowy z uwzględnieniem zawartości zarówno kannabinoidów jak i
terpenów.
W trosce o opracowanie jak najbardziej racjonalnego systemu, który mógłby z
powodzeniem funkcjonować w polskich warunkach socjokulturowych i geopolitycznych,
za punkt odniesienia przyjęto gałęzie funkcjonowania społeczeństwa, które podlegają w
Polsce reglamentacji, takich jak broń palna, czy prowadzenie pojazdów. Założono, że
racjonalny permisywno-reglamentacyjny model polityki narkotykowej może wyglądać
następująco. Użytkownicy chcący uzyskać zezwolenie na zażywanie konopi zapisują
się do stowarzyszenia non profit działającego w obrębie ochrony zdrowia, nauki i
edukacji, opieki społecznej w szczególności pomocy osobom i grupom społecznie
wykluczonym

lub

zagrożonym

wykluczeniem,

przeciwdziałania

narkomanii.

Zarejestrowani w organizacji pozarządowej 34 członkowie chcący uzyskać zezwolenie na
używanie konopi (obecnie uczestnicy badania) odbędą, zwieńczone egzaminem
pisemnym, szkolenie w wymiarze 10 godzin w zakresie świadomości prawnej i
zdrowotnej w obszarze narkotyków. Koszt szkolenia, tak jak w przypadku prawa jazdy,
czy broni palnej ponosi ubiegający się o zezwolenie na używanie konopi. Na szkoleniu
zostaną omówione kwestie m.in. możliwości stosowania suszu w miejscach publicznych
oraz prowadzenia pojazdów, czy pozostawania pod wpływem w miejscu pracy.

http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ProduktSzczegoly.aspx?id=29034 dostęp z 31 sierpnia 2018 za J.
Sadowski, P. Grzegorczyk (red.), Narodowy system monitorowania obrotu produktów konopi do celów
medycznych– propozycja modelu, Index Scientia Cannabis nr 1, Łódź 2017r., str. 3
32

Finalizowana jest także umowa o współpracy z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, dzięki której
możliwe będzie prowadzenie badań w reżimie klinicznym a także umowa o współpracy z Instytutem Włókien
Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, co dzięki zapleczu laboratoryjnemu umożliwi dokładne badanie
i standaryzowanie suszu konopi.
34 wydaje się to zasadne, gdyż np. podmiotem szkolącym w zakresie broni palnej do celów sportowych,
wydającą patent strzelecki i strzelecką licencję sportową jest organizacja pozarządowa, Polski Związek
Strzelectwa Sportowego KRS:0000096875
33

Użytkownicy konopi na etapie rejestracji zobligowani są do deklaracji ilości
spożywanego suszu, co daje już na tym etapie możliwość wstępnej weryfikacji
podejrzenia uzależnienia i rozważenie konieczności skierowania na terapię uzależnień.
Ubiegający się o zezwolenie otrzymają Legitymację Użytkownika Konopi (na potrzeby
badania opracowane zostaną i wprowadzone Legitymacje Użytkownika Konopi w
Celach Badawczych)35. Legitymacja ta będzie uprawniała do pobrania z przystosowanej
do tego placówki (umownie dyspensarium) suszu w ilości nie większej niż
zadeklarowana przez użytkownika. Użytkownik może 2 razy do roku zmienić deklarację
co do ilości spożywanego suszu. Przyjąć należy, że maksymalną ilością, jaka może być
wydana miesięcznie użytkownikowi to 30 gram. W przypadku konopi, inaczej niż np. w
przypadku alkoholu, nie odnotowano incydentów przedawkowania lub przedawkowania
ze skutkiem śmiertelnym, brak jest wobec tego kryteriów pomocnych w oszacowaniu
ilości suszu spożywanego w sposób racjonalny.

W prowadzonych przez autora

badaniach w ramach programu ”Polityka narkotykowa w Polsce i na świecie”
przeprowadzono ankietę, w której respondenci- użytkownicy konopi na pomocne w
rozstrzygnięciu tej kwestii pytania odpowiedzieli następująco:
Jaką ilość konopi zażywasz tygodniowo?
Opcje

Łącznie odpowiedzi

4. ok 10 gram

14

2. <1 grama

43

3. 2-5 gram

53

1. nie zażywam

11

5. >10 gram.

6

Tab. 3. Zestawienie odpowiedzi ankietowanych odnośnie ilości konopi zażywanych
tygodniowo.

Jaką ilość konopi zażywasz miesięcznie?
Opcje

Łącznie odpowiedzi

4. 11-50 gram

42

3. 5-10 gram

49

po ewentualnym pozytywnym zweryfikowaniu możliwości funkcjonowania takiego systemu- osoby
ubiegające się o zezwolenie na używanie konopi otrzymają Legitymację Użytkownika Konopi
35

1. nie zażywam

6

2. <1 grama

21

5. 51-100 gram

6

6. >100 gram

3

Tab. 4. Zestawienie odpowiedzi ankietowanych odnośnie momentu pierwszego zażycia
konopi

36

.

Stąd ilość maksymalnego spożycia miesięcznego dla jednego użytkownika
oszacowano na poziomie 30 gram. Wydaje się logicznym, że osoby używające konopi
w ilości do 5 gram miesięcznie nie zwiększą spożycia, a wśród osób zażywających 4050 i więcej gram miesięcznie spożycie spadnie, wskutek choćby wykazania przez
działania edukacyjne

37

poczucia odpowiedzialności związanej ze stosowaniem

substancji szkodliwych dla zdrowia 38 . Wydawany w opieczętowanych i opatrzonych
etykietą opakowaniach susz będzie spożywany przez użytkownika tylko w domu lub w
dyspensarium pod okiem naukowca, do celów badawczych 39. Placówka dyspensarium,
w której przechowywany będzie susz konopi innych niż włókniste do badań, będzie
mieściła się w budynku, o jakim mowa w art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane 40 i przystosowana będzie do przechowywania jednorazowo nie
więcej niż 2000 gram suszu konopi w przeznaczonym do tego sejfie w pomieszczeniu
mającym:
dostęp z panelu administratora z dnia 2 października 2018 roku.
https://www.cannabishouse.eu/ankiety/surveys/4/results. Dane w dyspozycji autora.
37 wspominane przez autora konsultacje prawnicze, lekarskie i test wiedzy o zjawisku narkomanii.
38 nawet na ogólnie dostępnych portalach internetowych dostępne są informacje dotyczące możliwości
powodowania napadów lękowych, nerwic i depresji u osób zażywających konopie z zawartością delta-9tetrahydrokanabinolu.
39 bezwzględnie przestrzegany będzie zażywania konopi innych niż włókniste w miejscach publicznych,
analogicznie do zakazu z art. art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dziennik Ustaw z 1982 nr 35, poz. 230),który zabrania
"[...]spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich
spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów". Za miejsce należy uznać, wedle wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 21 września 2015 r. (sygn. K 28/13)."przestrzeń dostępną dla ogółu, do której
nieograniczony dostęp ma bliżej nieokreślona liczba ludzi. Przykładowo, miejscem publicznym są: ulica, plac,
park, sklep czy obiekt użyteczności publicznej (dworzec, urząd). Wskazuje się ponadto w literaturze, że
miejscem publicznym jest również takie, do którego można wejść za okazaniem biletu czy karty wstępu − np.
teatr, kino, stadion sportowy. Trybunał Konstytucyjny wskazał też, w [...] wyroku o sygn. SK 70/13, że miejsce
publiczne to „miejsce dostępne dla nieograniczonego kręgu podmiotów, chociażby w chwili zachowania
sprawcy nikt poza nim samym tam się nie znajdował”.
36

40

Dz. U. z 2017 r. poz. 1332

1. ściany o odporności mechanicznej nie mniejszej niż mur wykonany z cegły pełnej
zaprawie cementowej, o grubości co najmniej 20 cm,
2. okna o konstrukcji antywłamaniowej z zainstalowaną na zewnątrz kratą z prętów
lub płaskowników stalowych, a w przypadku okna o konstrukcji innej niż
antywłamaniowa, dodatkowo z zainstalowaną wewnątrz siatką stalową,
3. instalacją

alarmową

sygnalizującą

naruszenie

zabezpieczeń

przed,

nieuprawnionym wstępem osób,
4. środki techniczne służące do obserwowania i rejestrowania obrazu w systemie
całodobowym,
5. wejścia i wyjścia wyposażone w drzwi o wzmocnionej konstrukcji z zamkami
mechanicznymi, elektrycznymi lub elektronicznymi (zał. 1).
W placówce stosowane będą urządzenia ewidencyjne umożliwiające kontrolę
wydawania suszu użytkownikom posiadającym legitymację imienną oraz w monitoring
wizyjny. Nagrania dla celów dowodowych przechowywane będą przez 60 dni.
Już sam udział w badaniu, na pierwszym jego etapie wiąże się z oceną
sprawności operatywnej, kompetencji społecznych, tj. z umiejętnością załatwiania
spraw w urzędach, zdolnością do wspólnych działań społecznych, beta-testami serwisu
informatycznego do prowadzenia badań i gromadzenia ich wyników, postępowań
urzędowych on-line zarządzanych z poziomu grupy itp., w populacji dorosłych
regularnie używających konopi. Wstępna analiza kompetencji społecznych pozwala
stwierdzić, że środowiska użytkowników konopi są dość kompetentne, gdyż do tej pory
zarejestrowanych zostało w Krajowym Rejestrze Sądowym 99 lokalnych grup wsparcia
- stowarzyszeń. W ramach projektu prowadzone są równolegle badania reakcji
instytucjonalnych, mające na celu wychwycenie błędów i możliwości poprawy
funkcjonowania administracji publicznej 41 , w tym w wymiarze cyfrowym, a także
pozyskanie zainteresowanych uczestników grup kontrolnych - osób nie używających
narkotyków np. Policjanci, lekarze, urzędnicy, pracownicy akademiccy itd. Realizując
założenia

badania

modelu

permisywno-reglamentacyjnego

wprowadzono

także

postanowienia obowiązujące uczestników badania w postaci obowiązkowej rejestracji w
serwisie cannabishouse.eu, za pomocą którego reglamentowane i monitorowane będą
produkty i konopie w tym w założeniu również inne niż włókniste. Portal ten, będący
Zostało to zasygnalizowane przez autora na stronie 8 niniejszego opracowania. Konieczne były działania
lobbingowe, które po roku starań zaowocowały projektem rozporządzenia prezentowanym w zał. 1
niniejszego opracowania.
41

systemem rejestracyjnym prowadzonym przez organizację pozarządową non profit,
działającą w obrębie pożytku publicznego w sferze zadań publicznych i z logicznego
punktu

widzenia, tak

wyspecjalizowane

jednostki dają

możliwość ciągłego

i

systematycznego pozyskiwania na bieżąco informacji o walorze kryminologicznym i
kryminalistycznym,

a

także

społecznym,

ekonomicznym,

oraz

o

sytuacji

epidemiologicznej dotyczącej zjawiska narkomanii. System taki pozwala realizować
założenie minimalizacji popytu, gdyż pozwala na bieżąco monitorować spożycie w
celach zapobiegania nadużywaniu danych środków i przeciwdziałaniu zjawisku
narkomanii. Trzeba podkreślić, że na podstawie art. 304 § 1. kpk na organizacjach
pozarządowych ciąży obowiązek zawiadomienia organów ścigania o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa, przeto musi ona rzetelnie wykonywać obowiązek nadzoru
nad reglamentacją i poczynaniami swoich członków, oraz na bieżąco przekazywać
informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach do jednostki naukowej prowadzącej
badania i do organów ścigania. Z drugiej strony pożądane jest, by organy ścigania i
sądy przekazywały jednostce naukowej i stowarzyszeniu wspomagającemu organizację
prowadzonych badań informacje o wszelkich czynach zabronionych, o których
popełnienie podejrzani i oskarżeni są uczestnicy badań używający konopi. Tylko
wzajemna wymiana informacji na tym polu da możliwość weryfikacji i ewentualnej
falsyfikacji postawionej hipotezy badawczej. Na zakończenie należy dodać, że nie
można utożsamiać badań społecznych z badaniami klinicznymi leków, choć możliwości
udziału w takich autor nie wyklucza, tym bardziej, że z prowadzonych przez autora
analiz wyników badań należy wywieźć, że znaczna większość użytkowników konopi
deklaruje zażywanie z powodów medycznych 42. Udział w badaniach nie może zastąpić i
nie będzie zastępował terapii prowadzonej przez lekarza, a jednym z głównych celów
projektu, prócz racjonalizacji reakcji karnej, jest poprawa świadomości wśród
społeczeństwa w zakresie zjawiska narkomanii. W żadnym wypadku zaś celem
prowadzonych badań nie jest udowodnienie leczniczego działania produktu bądź
metody leczenia. Kolejne doniesienia z zaawansowania prac i badań autor postara się
przedstawić już wkrótce.

https://www.cannabishouse.eu/ankiety/surveys/4/results, dostęp z panelu administratora, dostęp na
dzień 12.10.2018r.
42
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Zał. 1

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI KONOPI
Składnik

Charakterystyka/
Występowanie

Działanie
Potencjalne działanie
niepożądane pozytywne

Psychoaktywny,
odurzający, nie da się
przedawkować, występuje
tylko w konopiach

Odurzenie,
niepokój,
paranoje,
otępienie

KANABINOIDY
Δ9THC tetrahydrokannabinol

Wysoce psychoaktywny,
THCV tetrahydrokanabiwarin odurzający, nie da się

Może łagodzić bóle, nudności może
być stosowany w leczeniu zaburzeń
snu, stresu, wykazuje działanie
przywracające apetyt, hamuje wzrost
guza oraz ogranicza liczbę komórek
nowotworowych glejaka mózgu, raka
piersi, raka jelita grubego, raka skóry.

Odurzenie,
obniżenie
przedawkować, występuje apetytu
tylko w konopiach

Działa pobudzająco, łagodzi
niepokoje i paranoje, nie powoduje
otępienia, zmniejsza drgawki w
chorobie Parkinsona, Alzheimera i
innych chorobach neurologicznych,
pobudza rozwój kości

CBD - Kannabidiol

Nie ma właściwości
odurzających, nie da się
przedawkować, występuje
tylko w konopiach

Neutralizuje psychoaktywne działanie
THC, uspokaja, może być stosowany
w leczeniu zaburzeń snu, obniża
poziom cukru, może być stosowany
w leczeniu bólów, pomaga
w leczeniu stwardnienia rozsianego,
może być stosowany w leczeniu
stanów zapalnych i padaczki

CBDVKannabidiwarin

Nie ma właściwości
odurzających, nie da się
przedawkować, występuje
tylko w konopiach

Może być stosowany w leczeniu
zawałów

CBG- Kannabigerol

Nie ma właściwości
odurzających, nie da się
przedawkować, występuje
tylko w konopiach

Nie odurza, działa pobudzająco,
pobudza rozwój kości i komórek
w mózgu, może być stosowany
w leczeniu zakażeń bakteryjnych
i bezsenności

CBC- Kannabichromen Nie ma właściwości

może być stosowany w leczeniu
skutków stresu 10x lepiej niż CBD,
pobudza wzrost kości

odurzających, nie da się
przedawkować, występuje
tylko w konopiach

CBN- Kanabinol

Powstaje w wyniku
rozpadu THC, nie ma
właściwości
odurzających, nie da się
przedawkować, występuje
tylko w konopiach

CBL- Kannabicyklol

Powstaje w wyniku
rozpadu CBC, nie ma
właściwości
odurzających, nie da się
przedawkować, występuje
tylko w konopiach

Najsilniejsze działanie uspokajające
wśród kanabinoidów, pomaga leczyć
jaskrę, pomaga leczyć bezsenność

TERPENY
Linalol

Występuje również
w lawendzie, cytrusach,
palisandrze, kolendrze,
drzewku laurowym, nie
ma właściwości
odurzających, nie da się
przedawkować

może być stosowany w leczeniu
bezsenności, padaczki, paranoi, działa
przeciwbólowo

Kariofilen

Występuje także
w bazylii, goździkach,
pieprzu, nie ma
właściwości
odurzających, nie da się
przedawkować

Działa antybakteryjnie, działa
antygrzybiczo, przeciwzapalnie,
odkażająco

Mircen

Występuje w mango,
chmielu, liściach
laurowych, eukaliptusie,
trawie cytrynowej, nie ma
właściwości
odurzających, nie da się
przedawkować

Działa uspokajająco, relaksująco,
może być stosowany w leczeniu
zapalenia skóry, bólów, bezsenności,
poprawia osmotyczność w mózgu,
potęguje działanie kanabinoidów

Limonen

Występuje w owocach,
jałowcu, rozmarynie
i mięcie

może być stosowany w leczeniu
depresji, refluksu, stanów
grzybiczych

Pinen

Występuje w igłach sosny,
rozmarynie, bazylii,
pietruszce, koperku, nie
ma właściwości
odurzających, nie da się
przedawkować

może być stosowany w leczeniu
astmy, stanów zapalnych

Humulen

Występuje w chmielu,
kolendrze, nie ma
właściwości
odurzających, nie da się
przedawkować

Terpinen

Występuje w jabłkach,
kminku, drzewku

zmniejsza
apetyt

Działa antybakteryjnie
i przeciwzapalnie, zmniejsza apetyt

Działa antybakteryjnie
i antygrzybiczo, może być stosowany

Fitol

herbacianym, lilaku,
drzewach iglastych, nie
ma właściwości
odurzających, nie da się
przedawkować

w leczeniu bezsenności

Występuje w zielonej
herbacie, nie ma
właściwości
odurzających, nie da się
przedawkować

Działa nasennie

Opracował P. Grzegorczyk na podst.:
1. https://www.cannabisnews.pl/konopie-pod-mikroskopem-przewodnik-po-kannabinoidach-iterpenach/, dostęp na dzień 22.09.2018
2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18446323;
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00213-008-1168-x; Campos A.C., Guimarães
F.S., Involvement of 5HT1A receptors in the anxiolytic-like effects of cannabidiol injected
into the dorsolateral periaqueductal gray of rats, „Psychopharmacology”, 199 (2), 2008, s.
223–230, DOI: 10.1007/s00213-008-1168-x, PMID: 18446323;
3. https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/effects-ofcannabidiol-on-schizophrenialike-symptoms-in-people-who-usecannabis/895562C31FA106A611EBBA8F2181ECC7; Morgan C.J.A., Curran H.V., Effects
of cannabidiol on schizophrenia-like symptoms in people who use cannabis, „The British
Journal of Psychiatry”, 192 (4), 2008, s. 306–307, DOI: 10.1192/bjp.bp.107.046649, PMID:
18378995;
4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22571976; Moldzio R, Pacher T, Krewenka C,
Kranner B, Novak J, Duvigneau JC, Rausch WD. Effects of cannabinoids Δ(9)tetrahydrocannabinol, Δ(9)-tetrahydrocannabinolic acid and cannabidiol in MPP+ affected
murine mesencephalic cultures. „Phytomedicine”. s. 819–824. DOI:
10.1016/j.phymed.2012.04.002. PMID: 22571976;
5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5473390/; Campbell Ch.T., Phillips M.S.,
Manasco K., Cannabinoids in Pediatrics, „The Journal of Pediatric Pharmacology and
Therapeutics”, 22 (3), 2017, s. 176–185, DOI: 10.5863/1551-6776-22.3.176, PMID:
28638299, PMCID: PMC5473390;
6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17245367; Pertwee RG, Thomas A, Stevenson LA,
et al. 2007. The psychoactive plant cannabinoid, Δ9-tetrahydrocannabinol, is antagonized by
Δ8- and Δ9-tetrahydrocannabivarin in mice in vivo. Br. J. Pharmacol. 150(5): 586–94;
7. https://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/1966/C1/c19660000020#!divAbstract;
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/30219#section=Related-Compounds; Y.
Gaoni, R. Mechoulam. Cannabichromene, a new active principle in hashish. „Chem.
Commun.”, s. 20-21, 1966. Londyn. DOI: 10.1039/C19660000020;
8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23895160; AN. Yamada, R. Grespan, AT. Yamada,
EL. Silva i inni. Anti-inflammatory Activity of Ocimum americanum L. Essential Oil in
Experimental Model of Zymosan-Induced Arthritis. „Am J Chin Med”. 41 (4), s. 913-926,
2013. DOI: 10.1142/S0192415X13500614. PMID: 23895160;
9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23692366; LJ. Quintans-Júnior, RS. Barreto, PP.
Menezes, JR. Almeida i inni. β-Cyclodextrin-complexed (-)-linalool produces
antinociceptive effect superior to that of (-)-linalool in experimental pain protocols. „Basic
Clin Pharmacol Toxicol”. 113 (3), s. 167-172, 2013. DOI: 10.1111/bcpt.12087. PMID:
23692366;
10. https://www.medycznamarihuana.com/terpeny-w-konopiach-poznaj-ich-wlasciwosci-cz-2/
11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17084568; Passosa, G.F.; Fernandesa, ES.; et al.

(2007). "Anti-inflammatory and anti-allergic properties of the essential oil and active
compounds from Cordia verbenacea". Journal of Ethnopharmacology. 110 (2): 323–333.
doi:10.1016/j.jep.2006.09.032. PMID 17084568;
12. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/31253#section=Top

Nasi sponsorzy i partnerzy, dzięki którym mógł powstać kolejny
numer Index Scientia Cannabis

