
Marihuana medyczna 

założenia do zmian ustawowych 

przygotowane przez Parlamentarny Zespół ds. Legalizacji Marihuany 

 

Stan wyjściowy: Obowiązujące w Polsce przepisy ustawy w odniesieniu do marihuany 

medycznej wymagają korekty. Poniższa założenia mają na celu zmiany prawne 

zapewniające możliwość uprawy konopi do produkcji marihuany medycznej, a co za tym 

idzie jej większej dostępności cenowej i w punktach aptecznych;  także kształcenia w tym 

zakresie medyków. 

  

I. Główne mankamenty obowiązującego prawa: 

1) W Polsce nie można uprawiać konopi indyjskich z których produkuje się 

medyczną marihuanę  

Marihuana medyczna zyskuje na znaczeniu jako lek. W Polsce korzystanie 

z marihuany medycznej jest dozwolone, jednak uprawa konopi, z których jest ona 

pozyskiwana, jest zakazana. Oznacza to, że mimo rosnącego rynku żaden 

przedsiębiorca nie może w Polsce  zarabiać na uprawie konopi, a surowiec do 

produkcji marihuany medycznej może być wyłącznie sprowadzany z zagranicy.  

2) Marihuana medyczna nie jest powszechnie dostępna w punktach aptecznych 

i cenowo 

Sprowadzanie marihuany medycznej z zagranicy sprawia, iż nie jest ona 

powszechnie dostępna w  aptekach. Z tego samego powodu jest także kosztowna. 

Gram marihuany kosztuje dziś ok. 65 zł, co sprawia, iż miesięczna kuracja wynosić 

może ponad 1000 zł. Stać na to tylko osoby majętne. Tymczasem według wyliczeń 

koszt wyprodukowania grama marihuany w Polsce wyniósłby 4,50 zł.  

3) Marihuana medyczna nie jest refundowana 

Marihuana medyczna może być stosowana w wielu przewlekłych chorobach, 

jednak nie jest refundowana.  

4) Lekarze nie mają dostępu do systemowej wiedzy na temat zastosowania 

marihuany medycznej  

Marihuanę medyczną może przepisać dziś każdy lekarz. Niestety nie idzie to 

w parze z systemowym kształceniem medyków w tym temacie. W rezultacie 



wiedza na ten temat zależy od osobistych zainteresowań medyków lub osób 

odpowiedzialnych za szkolenia w poszczególnych lekarskich izbach 

wojewódzkich. 

 

II. W odpowiedzi na powyższe mankamenty obowiązujących przepisów prawa 

proponujemy: 

 

1) Uprawy marihuany medycznej w Polsce 

Dopuszczenie upraw konopi indyjskich do produkcji marihuany medycznej na 

podstawie otrzymanej licencji, po spełnieniu warunków określonych przez 

właściwe ministerstwa. Dopuszczenie produkcji surowców farmaceutycznych 

z konopi na terytorium Polski. Dopuszczenie do obrotu Urząd Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 

licencja na produkcję wydaje minister rolnictwa. Kontrola wytwarzania 

surowców i przetwarzania przez Inspekcję Farmacetyczną. 

2) Refundacja w przypadku określonych chorób 

Refundowanie medycznej marihuany w przypadku chorób, w których 

zastosowanie medycznej marihuany jest jedną z opcji terapeutycznych, m.in. 

padaczka lekooporna, nudności lub wymioty będące następstwem chemioterapii, 

przewlekłe bóle związane z chorobą nowotworową, AIDS, stwardnienie rozsiane. 

 

3) Systemowe kształcenie lekarzy  

Systemowa edukacja lekarzy,  dająca wiedzę do wdrożenia leczenia marihuaną 

przy konkretnych schorzeniach. Edukacja obejmować ma: obowiązkowe zajęcia 

na studiach medycznych a także utworzenie funduszu medycznego na szkolenia 

dotyczące terapii marihuaną medyczną do wykorzystania przez izby lekarskie. 

Uwzględnienie standardów kształcenia w sprawie medycznej marihuany 

w rozporządzeniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących 

standardów kształcenia na kierunkach medycznych. Dodanie zagadnień 

dotyczących stosowania medycznej marihuany do programów ramowych 

szkoleń ciągłych w zawodach medycznych. 

 



III. Dodatkowo:  

1. Limity THC dla kierowców  

 

Przewidujemy ustalenie dopuszczalnych bezpiecznych limitów stężenia THC dla 

kierowców, które nie wpłyną na motoryczne zdolności prowadzenia samochodu. 

Propozycja: max do 2 ng / ml - zero odpowiedzialności; od 2 do max 5 ng / ml 

– stan po spożyciu, kary analogiczne do alkoholu po spożyciu – areszt, grzywna do 

5000zł i czasowe zatrzymanie prawka od 6 miesięcy do 3 lat; powyżej 5 ng/ ml 

– jazda w stanie nietrzeźwości (art. 178a KK). 

 

 

IV. Zmiany prawne obejmują: Proponowane założenia zakłada zmianę 

następujących aktów prawnych: Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii; 

Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych; Rozporządzeniu Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza 

dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, 

fizjoterapeuty i ratownika medycznego; Prawo o ruchu drogowym; Kodeks 

Karny. 

 

V. Szerszy kontekst: Powyższe założenia są prezentowane w ramach Pakietu 

Ustaw Konopnych obejmujących oprócz marihuany medycznej także 

marihuanę rekreacyjną dla dorosłych oraz konopie siewne. Z pozostałymi 

projektami wypracowanymi przez Parlamentarny Zespół ds. Legalizacji 

Marihuany można zapoznać się na sejmowej podstronie zespołu pod 

adresem:  

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=WYDARZENIAZESP&Zesp=666&fbc

lid=IwAR2eTGWXqPMEYNMIq_POWPi_2i9a5HbFStiruMFDp7XM9Xe5_twrlfmeH40 

 

  

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=WYDARZENIAZESP&Zesp=666&fbclid=IwAR2eTGWXqPMEYNMIq_POWPi_2i9a5HbFStiruMFDp7XM9Xe5_twrlfmeH40
https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=WYDARZENIAZESP&Zesp=666&fbclid=IwAR2eTGWXqPMEYNMIq_POWPi_2i9a5HbFStiruMFDp7XM9Xe5_twrlfmeH40


Kontakt:  

Paulina Matysiak – koordynatorka projektu marihuany medycznej;  e-mail: 
paulina.matysiak@sejm.pl 
 
Beata Maciejewska – przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Legalizacji 
Marihuany, koordynatorka pakietu ustaw konopnych; e-mail: 
beata.maciejewska@sejm.pl 
 
Urszula Zielińska – sekretarz Parlamentarnego Zespołu ds. Legalizacji Marihuany, 
koordynatorka projektu liberalizującego uprawę konopi włóknistych; e-mail: 
urszula.zielinska@sejm.pl 
 

 


