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Interpelacja w sprawie nie wydania aktów wykonawczych do
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Sprawa, z którą się zwracam dotyczy polityki przeciwdziałania narkomanii (ochrony zdrowia
publicznego) w zakresie realizacji rządowego nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem i
stosowaniem środkami odurzającymi, w tym lekami zawierającymi środki odurzające oraz
środkami odurzającymi przeznaczonymi do badań naukowych od 1 lipca 2015 od kiedy
obowiązuje nowelizacja ustawy.

Celem ustawy nowelizującej ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii było wprowadzenie nowych
instrumentów do walki z dopalaczami oraz wpisanie na listę narkotyków kolejnych substancji
używanych jako doplacze. Niejako przy okazji zostały znowelizowane, i to w poważnym
stopniu, przepisy dotyczące sprawowania nadzoru nad wytwarzaniem i obrotem środkami
odurzającymi, w tym do badań naukowych - zmieniające w istotnym stopniu kompetencje m.in.
inspekcji farmaceutycznej, a przekazujące do uregulowania w drodze rozporządzeń
szczegółowy zakres obowiązków organów inspekcji i podmiotów wnioskujących o zezwolenia, w
tym formularze wniosków wymagane nowymi przepisami - kwestie mające wpływ na
rozstrzygnięcia w przedmiocie praw i obowiązków obwateli, podmiotów prowadzących badania
naukowe, przedsiębiorców.

Zwracam się w takim razie z pytaniami:

1) Które z wymaganych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w brzmieniu po 1
lipca 2015r. do wydania przez Ministra Zdrowia aktów wykonawczych zostały wydane do tej
pory?

2) Dlaczego nie zostały wydane pozostałe, szczególnie te wymagane na podstawie art. 35 ust.
7 i art. 44 ust. 9 ustawy (określające obowiązki podmiotów ubiegających się o zezwolenia i
określające obowiązki organów w tym postępowaniu ) ?

3) Ile czau upłynęło pomiędzy wejściem w życie ustawy a rozpoczęciem prac nad wydaniem
aktów wykonawczych a podstawie art. 35 ust. 7 i art. 44 ust. 9 ustawy?

4) Czy na Ministra Zdrowia, jako projektodawcy regulacji zobowiązanego do wydania w/w aktów
wykonawczych na podstawie art. 35 ust. 7 i art. 44 ust. 9, w okresie od 1 lipca 2015r. do dnia
rozpoczęcia prac nad wydaniem tych aktów wykonawczych wywierały wpływ podmioty
wykonujące zawodową działalność lobbingową?



Z wyrazami uszanowania

Andrzej Dołecki


