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INFORMACJA DOTYCZĄCA UPRAW KONOPI WŁÓKNISTYCH 

Przepisy rozdziału IV ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii powierzają jednostkom samorządowym pewne 
kompetencje regulacyjne i wykonawcze w zakresie uprawy i skupu konopi włóknistych. Reprezentując interes 
ogólnospołeczny – narodowy i unijny, pragniemy zwrócić uwagę Państwa na prawną możliwość wnioskowania i 
udzielania zezwoleń na uprawę i skup konopi włóknistych bez określonych czasowych ram prawnych ważności 
tych zezwoleń lub wydawania decyzji (zarówno na poziomie gminy jak i województwa). 

Takie uregulowanie uniezależnia produkcję rolną od warunków klimatycznych (cykl wegetacyjny roślin), a także 
pozwala na zastosowanie technologii upraw w ściśle kontrolowanych warunkach (nasiennictwo – selekcja i 
zachowanie najlepszych odmian spełniających europejskie i światowe normy, zastosowania konopi w przemyśle 
farmaceutycznym – produkcja leków i substancji czynnych). 

W związku z tym pragniemy zwrócić uwagę na informację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w 
załączniku), a w ślad za nią – na konieczność zmiany wewnętrznych regulacji dotyczących uprawy konopi 
włóknistych.  

Zwracamy się solidarnie o dokonanie przeglądu regulacji i praktyk obowiązujących na terytorium 
województwa …………… z uwzględnieniem całorocznego aspektu uprawowego konopi włóknistych, w celu 
usunięcia ewentualnych przeszkód techniczno-prawnych dla nadchodzącej koniunktury – otwarcia drzwi 
regionu i wyjścia naprzeciw i zainteresowanym producentom rolnym, inwestorom – szczególnie wobec pilnej 
potrzeby ratowania gospodarki po ciosach zadanych przez COVID-19. 

Wiemy, że w takich kwestiach jednostki samorządu operują na zebraniach kilka razy do roku, że angażowane są 
w ten proces organy centralne (opinia dot. rejonizacji), że różna bywa praktyka regulacji i administrowania –  
w granicach prawa – tymi samymi sprawami i problemami. Mając na uwadze, że prawo ustawowe ani akty 
wykonawcze nie ograniczają możliwości upraw całorocznych (pod warunkami uzyskania zezwolenia 
określonymi w ustawie, tj. odmiana konopi poniżej 0,2% THC z kwalifikowanego materiału siewnego oraz 
przemysłowe przeznaczenie), a prawo rolne UE także nie wchodzi nam tu w drogę (kognicji UE podlegają 
dopłaty bezpośrednie niezwiązane z produkcją i przeznaczeniem), zwracamy się i apelujemy o uwzględnienie 
konieczności całorocznej obsługi rynku rolnego w kwestiach uprawy, skupu i przetwórstwa konopi włóknistych, 
a także – o niezwłoczne zapewnienie faktycznej obsługi zainteresowanych podmiotów.  

W razie potrzeby wsparcia merytorycznego, branżowego przy dokonywaniu przeglądu regulacji i praktyki bądź 
ich egzekwowaniu, jak też narzędzi do wzmocnienia dialogu z rynkiem konopi włóknistych – zarówno na etapie 
planowania, wykonywania jak i kontroli postregulacyjnej w w/w aspektach – pozostajemy do Państwa 
dyspozycji przez cały rok przez 7 dni w tygodniu i zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.  
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