
 

 
 

 

Projekt 

  

USTAWA 

 

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, z późn. zm.) art. 62a otrzymuje brzmienie: 

„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. 

 

2. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, 

określi w drodze rozporządzenia wartości graniczne dla ilości najpopularniejszych środków 

odurzających i substancji psychotropowych, definiując górną granicę nieznacznej ilości 

wybranych środków odurzających i substancji psychotropowych, o której mowa w ust. 1, 

mając na uwadze wpływ poszczególnych substancji na zdrowie lub życie ludzi. 

Rozporządzenie określa całkowitą masę środków odurzających i substancji psychotropowych 

zabezpieczonych przy sprawcy, a nie wagę czystej  substancji  czynnej. 

 

UZASADNIENIE 

 

1. Ustęp pierwszy to treść obecnego art. 62a. 

 

2. Ustęp drugi stanowi delegację ustawodawczą do wydania przez upoważnionych ministrów 

rozporządzenia określającego tzw. wartości graniczne, które definiowałyby w kategoriach 

ilościowych górną granicę pojęcia „nieznaczna ilość środka odurzającego lub substancji 

psychotropowej”. 

 

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie art. 62a miała na celu 

wprowadzenie narzędzia do sprawnego oddzielania spraw dotyczących znacznych ilości, 

związanych często z dystrybucją narkotyków, od spraw drobnych, dotyczących posiadania 

niewielkich ilości narkotyków przeznaczonych na cele własnej konsumpcji. Ustawodawca 

podkreślał, że generalną przesłanką stosowania art. 62a jest niecelowość stosowania wobec 

pewnej grupy osób posiadających narkotyki represji karnej, która dodatkowo jest 

czasochłonna i kosztowna. Niestety, brak definicji dla terminu „nieznaczna ilość środka 
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odurzającego lub substancji psychotropowej” utrudnia spójną realizację celów tej ustawy 

z uwagi na bardzo odmienne oceny określonych ilości narkotyków przez poszczególnych 

prokuratorów. Wprowadzenie wartości granicznych dla poszczególnych substancji ułatwi 

spójne i jednolite stosowanie prawa na terenie całego kraju, a więc będzie odgrywać istotną 

rolę z punktu widzenia zachowania zasady równości wobec prawa. 

 

Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii, który wprowadzał art. 62a, zrezygnowano z bliższego definiowania pojęcia 

nieznacznej ilości środka odurzającego lub substancji psychotropowej mając świadomość, 

że pozostawienie tego znamienia jako znamienia ocennego może nastręczać pewne trudności 

w praktyce. Podstawowym argumentem przemawiającym za podjęciem takiej decyzji była 

obawa przed przypuszczalnie skomplikowanym z legislacyjnego punktu widzenia 

charakterem ewentualnego bliższego zdefiniowania tego znamienia. Tabela wartości 

granicznych nie musi jednak przyjmować formy rozbudowanego załącznika do ustawy jak 

wtedy sugerowano. Określenie wartości progowych dotyczyć może przecież jedynie 

najczęściej używanych i najczęściej występujących na nielegalnym rynku narkotyków, 

a przez to będących najczęściej przedmiotem toczących się postępowań. Pozostawienie poza 

obszarem przewidywanej regulacji środków rzadziej spotykanych, tj. pozostawienie w ich 

wypadku interpretacji pojęcia „nieznaczna ilość” ocenie organu stosującego prawo, 

nie powinno stanowić istotnego problemu, gdyż sytuacje takie będą  pojawiać się 

w  praktyce  stosunkowo  rzadko.  

 

Warto zauważyć, że obecnie obowiązujące rozwiązania prawne umożliwiają także umorzenie 

postępowania (art. 17 kpk), albo kwalifikację czynu posiadania narkotyków jako wypadku 

mniejszej wagi (art. 62.3 upn). Niestety podobnie ja w przypadku „nieznacznej ilości” brak 

jest tu precyzji znamion ustawowych, w tym przypadku dotyczących „niskiej społecznej 

szkodliwości” oraz „wypadku mniejszej wagi”. To wszystko sprawia że utrudnione jest ich 

stosowanie w praktyce względem zatrzymanych z narkotykami. 

 

Wyraźnie należy podkreślić, że zdefiniowanie terminu „nieznaczna ilość środka odurzającego 

lub substancji psychotropowej” poprzez wprowadzenie proponowanych wartości granicznych 

nie sprawia, że ten termin stanowi przesłankę karalności czynu. Niezmiennie jest to tylko 

przesłanka dająca podstawy do ewentualnego, fakultatywnego umorzenia postępowania 

i to tylko wtedy, gdy występują wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 62a ust. 1. 

 

Wprowadzenie wartości granicznych dla ilości posiadanych narkotyków jest rozwiązaniem 

mieszczącym się w standardach rozwiązań legislacyjnych przyjmowanych w krajach 

europejskich. Do takich lub podobnych form definiowania w kategoriach ilościowych 

wartości granicznych ucieka się wiele ustawodawstw europejskich, jak choćby Czechy, 

Niemcy, Austria, Szwajcaria, Portugalia, Hiszpania czy Włochy. To rozwiązanie nie tylko 

usprawnia pracę Policji, prokuratorów i sędziów, ale także zmniejsza koszty postępowań oraz 

ułatwia spójne i jednolite stosowanie prawa w ramach całej objętej danymi przepisami 

jurysdykcji. 


