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        Od Redaktora.

Szanowni czytelnicy, to już 4 numer naszego informatora naukowego.

Już niemal za nami rok pełen utrudnień i zawirowań, co nie ułatwiło

nam działalności, jednak byliśmy w stanie opracować kolejny numer

ISC.  Czasopismo  ISC  wydawane  jest  sumptem  Stowarzyszenia

Cannabis House, któremu zależy, by opinia publiczna, w tym i władza

ustawodawcza oraz środowiska naukowe otrzymywały jasny przekaz

wiedzy  opartej  na  dowodach.  W  aktualnym  numerze  znajdziecie

zatem  informacje  w  temacie  odbioru  społecznego  założeń  systemu  reglamentacyjno-

permisywnego przeciwdziałania narkomanii, w którym zezwala się warunkowo na używanie przez

uczestników niewielkich ilości konopi oraz sprawności systemu obrotu i dystrybucji konopiami.

Przedstawione  przez  autorów  treści  są  to  dane  empiryczne  z  badań  prowadzonych  we

współpracy ze Stowarzyszeniem, co jest wyrazem naszych starań, by wszystkie pozyskane przez

naszą  kadrę  naukowców  informacje  spełniały  przesłanki  zasady  prawdy  materialnej  i  miały

zastosowanie aplikacyjne i  rozwojowe. Spieszę także poinformować, że w składzie jest numer

specjalny  naszego  czasopisma,  w  którym  wyjdziemy  na  przeciw  potrzebom  przedsiębiorców.

Trwają też przygotowania do konferencji „CannActive.Science – Nauka, Medycyna czy Biznes?”,

na którą serdecznie zapraszam. Konferencja odbędzie się  16 stycznia 2021 roku i  zdobyła już

patronat  Rektor  Uniwersytetu  Łódzkiego  i  Dziekan  Wydziału  Prawa  i  Administracji,  zaś

Stowarzyszenie  Cannabis  House  wraz  z  dwoma  katedrami  na  WPiA  UŁ  jest  jej

współorganizatorem. Razem stanowi to o randze tego wydażenia, którego nie można przegapić.

Szczegółowe informacje o konferencji  znaleźć można na stronie  www.wpia.uni.lodz.pl/kpkik w

zakładce  „KONFERENCJE”,  oraz  na  stronie  Stowarzyszenia  www.cannabishouse.eu.  To  już

wkrótce,  tym  czasem  zapraszam  do  lektury  numeru  4  naszego  czasopisma  Index  Scientia

Cannabis.

 Piotr Grzegorczyk

Redaktor Naczelny
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Piotr Grzegorczyk1

Anna Sobczuk2

Potencjał permisywno-reglamentacyjnego modelu polityki narkotykowej w stosunku do konopi

innych niż włókniste w zakresie ograniczania rozmiarów czarnego rynku tych środków - badania

własne3

Streszczenie: Problematyka regulacji dostępu do konopi innych niż włókniste jest szeroko

dyskutowana  na  arenie  międzynarodowej.  Coraz  częściej  dostrzega  się  krytykę  społeczeństw

wobec daleko posuniętych restrykcji charakteryzujących podejście wykreowane przez Jednolitą

Konwencję o Środkach Odurzających z 1961r, jednocześnie coraz silniej zarysowuje się podejście

liberalistyczne.  Czy  to  jedyne  możliwości?  Prohibicja  lub  Legalizacja?  Autorzy  podjęli  próbę

określenia innego podejścia do ograniczania zjawiska narkotyków a artykuł ten jest doniesieniem

z  badania  społecznego  podejścia  do  modelu  regalmentacyjno-permisywnej  polityki

przeciwdziałania narkomanii przeprowadzonego na próbie 268 osób. 

Abstract: The issue of regulation of access to non-fiber cannabis is widely discussed in the

international  arena.  Criticism  of  societies  against  far-reaching  restrictions  characterizing  the

approach created by the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 is more and more often

perceived, at the same time the liberal approach is becoming more and more evident. Are these

the only possibilities? Prohibition or Legalization? The authors attempted to define a different

approach to reducing the drug phenomenon, and this article is a report from the study of the

social approach to the regalmentary-permissive model of drug prevention policy conducted on a

sample of 268 people.

Część I. Wokół prohibicji i permisywizmu

Zagadnienia regulacji dostępu do narkotyków wywołują liczne kontrowersje, a najgłośniej

dyskutowanym jest dostęp do konopi innych niż włókniste. Konopie są znane ludzkości od tysięcy

lat. Przez wieki stosowane były w obrzędach religijnych i medycynie jako środki uśmierzające ból,

przeciwzapalne, a nawet uspokajające, zmniejszające dolegliwości migrenowe i bezsenność. Wiek

XIX - złota era konopi, cechował się ich powszechną dostępnością i wykorzystywaniem tej rośliny

na szeroką skalę w wielu gałęziach przemysłu. W XX wieku przetwory uzyskiwane z konopi zostały

uznane za szczególnie niebezpieczne. Rozpoczęła się wówczas tzw. wojna z narkotykami, której

celem miała być całkowita eliminacja tych środków odurzających z życia społecznego. Walka ta

zapoczątkowana została w Stanach Zjednoczonych. Państwo to, pomimo doświadczeń związanych

z wprowadzeniem polityki prohibicji w stosunku do alkoholu, zdecydowało się na zastosowanie

1 dr n.pr., adiunkt, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Cannbis 
House w Łodzi, mail: pgrzegorczyk@wpia.uni.lodz.pl

2 mgr, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
3 Wykożystano część opracowania A. Sobczuk, Polityka narkotykowa w stosunku do konopi innych niż włókniste a 

funkcjonowanie i rozmiary czarnego rynku tych środków, Łódź, 2020.
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jej  względem  środków  odurzających.  W 1937  roku  doszło  do całkowitej  delegalizacji  konopi.

Amerykańska  polityka  narkotykowa  w  stosunku  do  pochodnych  tej  rośliny  została  następnie

przyjęta  przez  większość  państw.  W  1961  roku  podpisano  Jednolitą  Konwencję  o  Środkach

Odurzających, na mocy której pochodne konopi, przede wszystkim marihuana i haszysz, uznane

zostały za nielegalne. Dodatkowo zaliczono je do tej samej grupy, w której znalazła się substancja

taka  jak  heroina  popełniając  w ten  sposób błąd  co  do podstawowego  kryterium prohibicji  -

szkodliwości  i  środki  o  nieporównywalnym  stopniu  szkodliwości  zostały  ze  sobą  zrównane.

Polityka prohibicji stała się systemem stosowanym przez większość państw, w tym także Polskę,

której prawo antynarkotykowe w stosunku do konopi pozostaje do dziś jednym z najsurowszych

w Europie, choć ustawodawca przewiduje obecnie określone wypadki liberalnego podejścia4.

Aktualnie  zauważalna  jest  tendencja  zmierzająca  do  łagodzenia  polityki  narkotykowej

względem  konopi.  Paradoksalnie,  szczególnie  dostrzegalna  stała  się  ona  w  Stanach

Zjednoczonych, a więc w państwie, które było inicjatorem wojny z narkotykami. Stany Kolorado,

Waszyngton i Floryda zalegalizowały rekreacyjne używanie cannabis a dopuszczenie konopi do

obrotu  dyskutowane  jest  na  szczeblu  federalnym.  Podobne  rozwiązania  zastosowane  zostały

również przez ustawodawcę kanadyjskiego oraz urugwajskiego. Coraz więcej państw podejmuje

kroki  w  celu  zmiany  polityki  narkotykowej,  głównym  argumentem  podnoszonym  przez  jej

zwolenników  jest  teza,  zgodnie  z  którą  prohibicja  stwarza  niemal  idealne  warunki  do

powstawania  i  rozwoju  czarnego  rynku  konopi  innych  niż  włókniste.  Eksperci  z  zakresu

kryminologii wskazują, że przyczynia się do tego istnienie zjawisk tzw. taksy kryminalizacyjnej oraz

syndromu  prohibicji.  Światowa  Komisja  ds.  Polityki  Narkotykowej  rekomenduje  zmianę

dotychczasowego podejścia do omawianych substancji oraz poszukiwanie nowych i efektywnych

rozwiązań. Motywem do podjęcia tego tematu dla autorów jest fakt, iż narkomania pozostaje w

Polsce istotnym problemem społecznym, a funkcjonowanie czarnego rynku omawianych środków

niesie za sobą wiele negatywnych konsekwencji, przede wszystkim zdrowotnych. Sprzedawane na

czarnym  rynku  narkotyki  pozostają  poza  jakąkolwiek  kontrolą,  gdyż  reakcji  karnej  daleko  do

kontrolowania zjawiska i daje ona jedynie iluzję realnego wpływu. Do obrotu wprowadzane są

środki  nieznanego  pochodzenia,  o  niezestandaryzowanym  składzie  chemicznym  i  nieznanej

zawartości składników aktywnych. Omawiany proceder pomimo istnienia systemu prohibicji nie

ulega  ograniczeniu.  Co  więcej  organizacje  zajmujące  się  szacowaniem  skali  problemów

narkotykowych wskazują, że popyt na konopie inne niż włókniste zwiększa się, w konsekwencji

wpływa  to  na  wzrost  ich  podaży.  Zaobserwować  można  także  nasilenie  sporu  pomiędzy

zwolennikami legalizacji konopi a przeciwnikami złagodzenia systemu prohibicyjnego. Wynika z

tego, że zagadnienie legalnego statusu tych środków w Polsce ma doniosłe znaczenie społeczne.

Należy zastanowić się jednak czy w rzeczywistości istnieją tylko dwa skrajne podejścia w polityce

narkotykowej  –  twarda  prohibicja  i  całkowita  legalizacja.  Czy  istnieje  możliwość  stworzenia

systemu, który niwelowałby niekorzystne skutki płynące z prohibicji w zakresie funkcjonowania

czarnego rynku, a jednocześnie przeciwdziałał  negatywnym następstwom, jakie wyniknęłyby z

całkowitej  legalizacji  wyobrażanej  jako  „dziki  zachód”?  Próba  opracowania  takiego  sytemu

podjęta została przez naukowców związanych ze Stowarzyszeniem Cannabis House. Opracowali

4 szerzej zob. A. Czaja, P. Grzegorczyk, Praktyczne problemy związane ze stosowaniem instytucji umorzenia postępowania na 

podstawie art. 62a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii,Index Scientia Cannabis nr 3, 2019, s. 3-18
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oni założenia modelu permisywno-reglamentacyjnego, który stanowić ma złagodzenie represji i

kompromis  pomiędzy  wskazanymi  wcześniej  skrajnymi  stanowiskami  oraz  przyczynić  się  w

znacznym  stopniu  do  ograniczenia  czarnego  rynku  środków  odurzających.  Celem  niniejszego

artykułu  jest  zbadanie  wpływu  polityki  narkotykowej,  przede  wszystkim  reglamentacji,  na

rozmiary czarnego rynku konopi innych niż włókniste.

Część II. Metodyka

Główna hipoteza badawcza to twierdzenie, iż polityka narkotykowa ma istotny wpływ na

rozmiary i  funkcjonowanie czarnego rynku konopi innych niż włókniste.  Wyprowadzono także

dwie hipotezy szczegółowe, zgodnie z pierwszą z nich polityka prohibicji względem konopi innych

niż włókniste nie jest w stanie spełnić stawianych przed nią celów5. Druga zakłada natomiast, że

przejście od dotychczas stosowanego systemu prohibicyjnego do modelu opartego na permisji i

reglamentacji ograniczy rozmiary nielegalnego rynku narkotykowego. 

Celem przeprowadzenia  badań była analiza  potencjału  permisywno-reglamentacyjnego

modelu polityki narkotykowej w zakresie ograniczenia rozmiarów czarnego rynku konopi innych

niż włókniste,  a także ocena społecznego poparcia dla założeń tego systemu. Badania zostały

przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety, a jako narzędzie badawcze

wykorzystane zostały  kwestionariusz  ankiety  skierowany do dwóch grup –  pierwszą  stanowili

członkowie Stowarzyszenia Cannabis House, które jest organizatorem badań prowadzonych nad

nowym modelem, drugą – osoby niezwiązane z tą organizacją.

Metodologia należy do dziedzin badawczych, które w swoim przedmiocie traktują m.in. o

stosowanych  metodach,  ich  poprawności,  skuteczności  oraz  wartości  naukowej6.  Podkreślany

przez Jerzego Apanowicza odpowiedni wybór stosowanej metody oraz idące za tym wiarygodne

wyniki, pozwalają na najrzetelniejszą odpowiedź na zadane pytanie badawcze7.

Niezmiernie istotnym w kwestii organizacji badań jest określenie ich przedmiotu, który to

jak wskazuje Jerzy Sztumski, może uwzględniać trzy elementy życia społecznego: zbiorowości o

określonych cechach i umiejętnościach, instytucje społeczne, w tym twory prawne i kulturowe,

oraz elementy dorobku życia społecznego8.  Przedmiotem badań niniejszego opracowania jest

praktyczne  zastosowanie  permisywno-reglamentacyjnego  modelu  polityki  narkotykowej  w

stosunku do konopi innych niż włókniste. 

Kolejnym niezbędnym aspektem jest wskazanie jasno sformułowanego celu, który będzie

zakładał  pozyskanie  nowych,  pozwalających  na  dokładniejsze  poznanie  badanego  zjawiska

informacji9.  Celem  głównym  opisywanego  badania  jest  analiza  potencjału  permisywno-

5 https://statystyka.policja.pl/st/przestepstwa-ogolem/przestepstwa-kryminalne/ustawa-o-przeciwdzialan/122323,Przestepstwa-z-  
Ustawy-o-przeciwdzialaniu-narkomanii.html [dostęp z dnia 15.12.2020r.]; zob. też P. Grzegorczyk, „Hipotetyczny, nowy 
model permisywno-reglamentacyjnej polityki narkotykowej jako propozycja racjonalizacji represji”, Index Scientia Cannabis 
nr. 2, 2018, s. 15

6
Encyklopedia popularna PWN, wyd. 25 zm. i uzup., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 504.

7
J. Apanowicz, Metodologia Ogólna, Wydawnictwo Bernardinum, Kraków 2002, s. 9.

8
J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2010, s. 19.

9
J. Sztumski, op. cit., s. 56-57.
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reglamentacyjnego modelu polityki narkotykowej w zakresie ograniczenia rozmiarów czarnego

rynku konopi innych niż włókniste, natomiast jako cel dodatkowy – ocenę społecznego poparcia

dla założeń modelu oraz potencjału omawianego systemu w zakresie zmniejszenia rozmiarów

nielegalnego rynku narkotyków twardych i tzw. dopalaczy – nowych substancji psychoaktywnych.

Określenie  problemów  badawczych  pozwala  na  wskazanie  braków  w  wiedzy  oraz  na

płynącą  z  tego  potrzebę  odpowiedzi  na  najbardziej  kluczowe  w  danym  aspekcie  pytania10.

Niezbędnym jest, aby czytelnie wyrażony problem badawczy dotyczył mierzalnych zmiennych, co

zapewnia nam zasadność przeprowadzanego eksperymentu11.

Zdefiniowany na potrzeby niniejszego artykułu problem badawczy: „Czy, a jeżeli tak, to w

jakim  zakresie  wprowadzenie  systemu  permisywno-reglamentacyjnego  w  miejsce

dotychczasowej prohibicyjnej polityki narkotykowej wpłynie na ograniczenie rozmiarów czarnego

rynku  konopi  innych  niż  włókniste?”,  pozwolił  na  opracowanie  następujących  problemów

szczegółowych: 

1. Czy istnieje społeczne poparcie dla założeń omawianego modelu?

2. Jakie czynniki będą wpływały na podjęcie decyzji o skorzystaniu z możliwości legalnego

zakupu konopi innych niż włókniste w ramach systemu i rezygnacji z nabycia ich na czarnym rynku

narkotykowym?

3. W  jakim  zakresie  omawiany  zamknięty  model  permisywno-reglamentacyjny  może

okazać się nieszczelny?

4. Czy model permisywno-reglamentacyjny może wpłynąć na ograniczenie nielegalnego

rynku narkotyków twardych i nowych substancji psychoaktywnych?

Definicja  hipotezy  badawczej  przyjmująca  ją  za  zdanie  przyjęte  jako  założenie  w  celu

wyjaśnienia  jakiegoś  zjawiska  i  wymagające  sprawdzenia12,  zakłada  konieczność  jej

potwierdzenia,  bądź  obalenia.  Opracowane  przez  K.  Żegnałka  założenie  o  przedstawieniu

hipotezy  w  formie  zdania  oznajmującego  –  odpowiedzi  na  zadane  pytanie,  określa  jedynie

potencjalność  danego  sformułowania,  które  to  może  zostać  zweryfikowane  jedynie  poprzez

zastosowanie odpowiednich metod badawczych13.

Na  poczet  niniejszego badania  opracowano  hipotezę  główną:  Wprowadzenie  nowego,

permisywno-reglamentacyjnego modelu polityki narkotykowej w stosunku do konopi innych niż

włókniste w miejsce dotychczas prowadzonej polityki prohibicji będzie skutkowało ograniczeniem

rozmiarów czarnego rynku tych środków.

W oparciu o nią zdefiniowano następujące hipotezy szczegółowe:

10
M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Warszawa 2010, s.56. 

11
J. Sztumski, op. cit. s. 19.

12
Encyklopedia PWN, dostępna online: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/hipoteza;3911897.html [data dostępu: 21.04.2020].

13
K. Żegnałek, Metodologia badań dla autorów prac magisterskich i licencjackich z pedagogiki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej TWP, Warszawa 2010, s. 55.
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1. Istnieje  społeczne  poparcie  dla  założeń  modelu  permisywno-reglamentacyjnego,  a  w

konsekwencji  dokonania  zmiany  polityki  narkotykowej  w  stosunku  do  konopi  innych  niż

włókniste.

2. Czynnikami  wpływającymi  na  podjęcie  decyzji  o  skorzystaniu  z  systemu  permisywno-

reglamentacyjnego  będą  cena  konopi  oraz  poczucie  bezpieczeństwa  uzyskiwane  dzięki

posiadaniu Legitymacji Użytkownika Konopi. 

3. Konieczność odbycia konsultacji lekarskich i prawnych, a także wyrobienia legitymacji nie

będzie czynnikiem zniechęcającym dla potencjalnych użytkowników systemu.

4. Wprowadzenie  omawianego  modelu  wpłynie  na  ograniczenie  czarnego  rynku  tzw.

narkotyków twardych i nowych substancji psychoaktywnych – dopalaczy.

5. Możliwa  jest  nieszczelność  systemu,  objawiająca  się  nabywaniem  konopi  innych  niż

włókniste  w  ramach  omawianego  modelu,  a  następnie  ich  odsprzedażą  na  czarnym  rynku

narkotykowym. 

6. Możliwa jest także sytuacja, w której użytkownicy konopi dokonywaliby zakupu zarówno

w ramach omawianego systemu, jak i na czarnym rynku.



Mieczysław Łobocki w swoim opracowaniu podkreśla wagę właściwego doboru metody –

zespołu  zabiegów  pozwalających  na  uzyskanie  odpowiedzi  na  zadane  pytanie,  której  to

podporządkowana jest odpowiednia technika i idące za nią stosowane narzędzia14.  Wyróżniane

przez  autora  są  metoda  sondażu,  obserwacji,  dialogowa,  socjometryczna,  biograficzna  oraz

analizy  dokumentów i  eksperyment15.  Z  kolei  Jerzy  Apanowicz  definiuje  metodę  jako sposób

zaplanowanego postępowania  badawczego,  charakteryzującego się  istnieniem procedury  oraz

zastosowaniem  odpowiednich  narzędzi;  cechujące  się  poprawnością,  celowością  i

skutecznością16.  W  przypadku  opisywanego  badania  uwzględniono  zastosowanie  sondażu

diagnostycznego, co pozwoli na rzetelną odpowiedź na zadane pytania badawcze.

Wybór  techniki  badawczej,  którą  Jerzy  Apanowicz  określa  jako  zespół  czynności

podejmowanych  na  poczet  zgromadzenia  i  uporządkowania  informacji  umożliwiających

weryfikację  hipotez  badawczych,  stanowi  kolejny  krok  w  opracowaniu  metodologii.  Wśród

stosowanych technik wyróżniamy m.in. obserwację, analizę dokumentów, wywiad oraz ankietę17.

Na  potrzeby  opisywanych  badań  wybrano  formę  ankiety,  która  polega  na  samodzielnym

wypełnianiu  kwestionariusza  przez  respondenta.  Jest  to  technika  o  charakterze  zazwyczaj

anonimowym, co podkreślają Tadeusz Pilch i Teresa Bauman – stanowi jej podstawową zaletę,

wynikającą z idącej za tym dużej wiarygodności i możliwości zgromadzenia jak największej ilości

danych18.

Dobór techniki determinuje wybór optymalnych narzędzi badawczych, wszelkich urządzeń

i  przedmiotów  umożliwiających  przeprowadzenie  badań,  a  co  za  tym  idzie  –  uzyskanie  i

gromadzenie  informacji.  Z  dostępnych narzędzi  o  największej  popularności  –  kwestionariusza

14 M. Łobocki, op. cit. s. 112.
15

M. Łobocki, op. cit., s. 29-30.
16

J. Apanowicz, op. cit., s. 61.
17

Ibidem, s. 80.
18

T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. (Strategie ilościowe i jakościowe), PWN, Warszawa 2001, s. 141.
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ankiety,  testu  oraz  arkusza  obserwacji19,  jako  najbardziej  adekwatny  w  opisywanym  badaniu

wybrano  kwestionariusz  ankiety.  Wybór  uargumentowano  uporządkowaniem  i  standaryzacją

zestawów pytań w kwestionariuszu, co zapewni jednoznaczność i klarowność odpowiedzi20.

Ankieta  opracowana  na  potrzeby  opisywanego  badania  zawierała  17  pytań

merytorycznych oraz tzw. metryczkę. Dodatkowo, została umieszczona klauzula o anonimowości

oraz  poufności  w badaniu,  jak  również  uwaga o potrzebie  zapoznania  się  z  najistotniejszymi

założeniami  modelu  permisywno-reglamentacyjnego  oraz  autentyzmie  odpowiedzi.  Ponadto,

podano  warunki  uczestnictwa,  procedurę  przystąpienia  do  badania,  konieczność  odbycia

konsultacji  prawnych  i  lekarskich,  oraz  poruszaną  tematykę.  Wzięto  pod  uwagę  również

informację  o  potrzebie  wyrobienia  Legitymacji  Użytkownika  Konopi  oraz  miesięcznym  limicie

pobieranego suszu z placówki21. Zawarte w kwestionariuszu pytania miały charakter zamknięty,

jednokrotnego wyboru, uwzględniające pięć możliwości odpowiedzi. Trzy pytania odnosiły się do

społecznego poparcia  założeń modelu,  sześć  dotyczyło czynników decydujących o korzyściach

płynących z zastosowania systemu, pięć – wpływu omawianego modelu na rozmiary i możliwą

nieszczelność czarnego rynku konopi innych niż włókniste. Kolejne trzy pytania związane były z

potencjałem  zastosowania  modelu  w  zakresie  ograniczania  rozmiarów  nielegalnego  handlu

narkotykami twardymi i  nowymi substancjami psychoaktywnymi. Tzw. metryczka uwzględniała

informację o ankietowanym, w tym płeć, wiek, wykształcenie i obecnie wykonywane zajęcie oraz

miejsce zamieszkania.

Część III. Badanie i analiza

Po  opracowaniu  powyższych  aspektów  metodologicznych,  przystąpiono  do  kwestii

organizacji  i  realizacji  eksperymentu.  Założono  uczestnictwo  dwóch  grup  badanych,  jednej

złożonej  z  członków  Stowarzyszenia  Cannabis  House,  w  związku  z  tym  –  z  osób  znających

założenia  projektu  oraz  badań  nad  modelem  permisywno-reglamentacyjnym.  Drugą  grupę

tworzyły osoby postronne, które nie miały wcześniej styczności z tematyką badanego modelu

polityki  narkotykowej.  Dobór  ten  posłużył  porównaniu  opinii  obu  grup  na  temat  założeń  i

potencjału systemu.

W  celu  zapewnienia  poczucia  całkowitej  anonimowości  ankietowanym,  badanie

przeprowadzono  w  postaci  ankiety  internetowej,  opracowanej  za  pomocą  programu  Google

Forms.  Kwestionariusz  skierowany  do  pierwszej  z  grup,  zamieszczono  14.02.2020  roku  na

witrynie  www.cannabishouse.eu Stowarzyszenia Cannabis  House.  Formularz dla drugiej  grupy

został umieszczony 12.02.2020 roku na forum związanym z wypełnianiem ankiet22. Dodatkowo,

kilkadziesiąt  osób  otrzymało  kwestionariusze  drogą  mailową.  Etap  gromadzenia  odpowiedzi

pierwszej grupy zakończono 22.04.2020 roku, drugiej – 15.04.2020 roku. 

Procentowy udział respondentów z powyżej wspomnianych grup został przedstawiony na

19
J. Apanowicz, op. cit., s. 91.

20 Ibidem, op. cit., s. 91
21 wszelkie materiały w dyspozycji autorów
22

https://www.facebook.com/groups/129175937636070/
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poniższym wykresie.

Wykres 1 Respondenci

Odpowiedzi  uzyskano od 268 respondentów, w tym 68 osób (25%) należało do grupy

pierwszej – członków Stowarzyszenia Cannabis House, a 200 (75%) do grupy drugiej.

Wykres 2 Struktura płci respondentów

Przeważającą  większość,  aż  84%  ankietowanych  członków  Stowarzyszenia  stanowili

mężczyźni.  Może  być  to  spowodowane  statystycznie  większą  ilością  mężczyzn  niż  kobiet

deklarujących  stosowanie  pochodnych  konopi  innych  niż  włókniste,  co  może  również  mieć

przełożenie  na  zainteresowanie  zmianą  polityki  w  tym  temacie.  Tendencję  odwrotną

zaobserwowano w drugiej z grup, gdzie to kobiety stanowiły większość, bo 65% respondentów.

Podsumowując, ankieta została wypełniona przez 141 kobiet (52.5%) i 127 mężczyzn (47.5%).

Wykres 3 Struktura wieku respondentów
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Osoby  w  przedziale  wiekowym  19-34  (67.5%)  stanowiły  większość  ankietowanych  członków

Stowarzyszenia, 31% stanowiły osoby w wieku 35-65, natomiast najmniej (1.5%) – osoby w wieku

15-18. W drugiej grupie większość, aż 75% respondentów, stanowili ankietowani w wieku 19-34,

15.5%  zadeklarowało  wiek  od  35  do  65  roku  życia,  wiek  powyżej  65  lat  potwierdziło  5%

badanych, a 15-18 lat – 4.5%.

Na powyższym wykresie można zaobserwować znaczący udział osób od 19 do 34 roku

życia, stanowiących aż 73% badanych. Mniej, bo 19% ankietowanych stanowiły osoby w wieku od

35-65 lat, mniejszość zaś należała do osób powyżej 65. roku życia (4%) oraz w przedziale 15-18

(4%).  Taka  rozbieżność  może  wynikać  z  większej  dostępności  ankiet  internetowych  dla  osób

młodych oraz z faktu, że to właśnie ta grupa wiekowa jest  najbardziej  narażona na kontakt z

nielegalnymi  substancjami  o  charakterze  odurzającym,  co  przybliża  jej  temat  polityki

narkotykowej.

Wykres 4 Miejsce zamieszkania respondentów

35.5% członków Stowarzyszenia i 34.5% osób należących do drugiej grupy zadeklarowało

zamieszkanie w mieście średniej wielkości. 41% osób z pierwszej i 28% z drugiej grupy określiło

swoje  miejsce  zamieszkania  jako  duże  miasto,  natomiast  zamieszkanie  w  małym  mieście  –

odpowiednio 13% i 17.5% w każdej z grup, w przypadku wsi - 10.5% i 20%. Biorąc pod uwagę

wyniki  uzyskane  z  ankiet  obu  grup,  najwięcej  respondentów  (34.5%)  stanowili  mieszkańcy

średnich miast (od 20 do 500 tys. mieszkańców). 31.5% zadeklarowało zamieszkanie w dużym

mieście, 17.5% – na wsi, a 16.5% – w mieście małej wielkości.

Wykres 5 Wykształcenie respondentów

Z  powodu  dużego  podobieństwa  w  strukturze  wykształcenia  respondentów  w  obu
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grupach, w niniejszym opracowaniu zostanie przedstawione jedynie podsumowanie uzyskanych

wyników. Najwięcej ankietowanych stanowiły 122 osoby (45.5%) z wykształceniem średnim, 111

(41.5%) posiadające wykształcenie wyższe, 23 (8.5%) – zawodowe oraz 12 (4.5%) – podstawowe.

Wykres 6 Obecnie wykonywane przez respondentów zajęcie

Większość (78%) członków Stowarzyszenia Cannabis House stanowiły osoby pracujące,

12% stanowili studenci, 4.5% – uczniowie, 1.5% – bezrobotni, 4% badanych dokonało wyboru

odpowiedzi  „inne”.  W  grupie  drugiej  48.5%  ankietowanych  zdefiniowało  się  jako  osoby

pracujące, 35% jako studenci, 7% – uczniowie, 4% – bezrobotni, 2.5% – emeryci i renciści, 3%

wybrało wariant „inne”.

Biorąc pod uwagę obie grupy, wśród ankietowanych najwięcej – 56% stanowiły osoby

pracujące, 29% – studenci, 6% – uczniowie, 3.5% – bezrobotni, 2% – emeryci i renciści, a 3.5%

określiły wykonywane przez siebie zajęcie jako „inne”.

Wyniki badania ankietowego

Wykres 7 Społeczne poparcie dla założeń modelu

Wśród odpowiedzi na pytanie odnoszące się do poparcia dla przedstawianego modelu,

odnotowano  dużą  rozbieżność  w  obu  grupach.  Aż  92.5%  ankietowanych  z  pierwszej  grupy

wyraziło swoje poparcie, natomiast wśród grupy drugiej  swoją aprobatę zadeklarowało 67.5%
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respondentów. Tylko 3% uczestników grupy pierwszej nie zgadzało się z założeniami, jednak w

grupie drugiej, procentowy udział osób wyrażających sprzeciw był zdecydowanie większy – 18%.

Przedstawione różnice w odpowiedziach mogą wynikać z większej znajomości zagadnień

związanych  z  polityką  narkotykową,  w  tym  założeń  modelu  permisywno-reglamentacyjnego,

członków  Stowarzyszenia  CH.  Ponadto,  tematy  związane  z  konopiami  nie  budzą  wśród

Stowarzyszonych tylu kontrowersji, co pośród badanych z grupy drugiej, które mogłyby zarzucić

omawianemu systemowi zbytnią liberalność. Mimo tych rozbieżności, jedynie mniejszość (18%)

reprezentantów  drugiej  grupy  wyraziła  sprzeciw,  wobec  czego  można  stwierdzić,  iż  istnieje

społeczne poparcie dla założeń modelu.

Wykres 8 Sankcje za złamanie zasad uczestnictwa w modelu

Większość ankietowanych zdecydowanie zgadza się z wprowadzeniem sankcji za złamanie

zasad uczestnictwa. Wśród ankietowanych z grupy pierwszej konieczność tą zadeklarowało 66%,

natomiast w grupie drugiej – 79.5%. 15% przedstawicieli Stowarzyszenia nie zgodziło się z ideą

wprowadzenia  sankcji,  z  kolei  w  drugiej  grupie  procentowy  udział  sprzeciwiających  wynosił

11.5%.

Zdecydowana  większość  (76%)  osób  z  obu  grup  opowiedziała  się  za  wprowadzeniem

sankcji  w postaci  zawieszenia lub wykluczenia z uczestnictwa w projekcie.  Może to wynikać z

obawy  przed  odsprzedażą  nabytych  substancji  na  czarnym  rynku  lub  udzielenia  ich  np.

małoletnim, przed czym owo obostrzenie miałoby skutecznie przestrzegać.

_______________________________________________________________________________
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Wykres  9  Wykluczenie  z  systemu  z  powodu  prowadzenia  pojazdu  pod  wpływem  środka

odurzającego

Zdecydowana  większość  (81.5%)  przedstawicieli  drugiej  grupy  opowiedziała  się  za

koniecznością  wykluczenia  z  systemu  osób  prowadzących  pojazd  pod  wpływem  środka

odurzającego.  Wśród  osób  należących  do  Stowarzyszenia,  udział  popierających  postulat  był

znacznie niższy i wynosił 40%. 35% respondentów z tej grupy nie zgodziło się z tą formą restrykcji,

gdzie w grupie drugiej sprzeciw wyraziło jedynie 14%.

Tak  duże poparcie  osób z  grupy  drugiej  dla  konieczności  wykluczenia  z  systemu osób

prowadzących  pojazd  pod  wpływem  środka  odurzającego  może  wynikać  z  obawy  przed

zaburzeniem  sprawności  psychomotorycznej  kierowców.  Z  danych  wywnioskować  można,  iż

osoby  opowiadające  się  za  zmianą  polityki  narkotykowej,  dopuszczają  model  permisywno-

reglamentacyjny  jedynie  wówczas,  gdy  zakładać  on  będzie  wdrożenie  strategii  redukujących

potencjalne szkody wynikające z jego wprowadzenia. 

Kolejnych sześć pytań kwestionariusza dotyczyło czynników decydujących o chęci wzięcia

udziału  w systemie.  Pozwoliły  one na  oszacowanie  liczby potencjalnych uczestników oraz ich

rezygnacji  z  nabywania  konopi  na  czarnym  rynku.  Na  wykresie  nr  10  została  przedstawiona

skłonność ankietowanych do skorzystania z systemu.

Wykres 10 Chęć skorzystania z systemu
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Zdecydowana  większość  głosów  (89.5%)  osób  stowarzyszonych  wyraziło  chęć

uczestnictwa w systemie. Jedynie 4.5% respondentów z tej grupy nie chciałaby skorzystać z tej

możliwości,  podczas  gdy w grupie  drugiej  więcej  ankietowanych (44%) nie  zgodziłoby się  na

udział w projekcie, a jedynie 39% wyraziło skłonność do uczestnictwa.

Podane rozbieżności nie są przypadkowe, mogą wynikać m.in. z wcześniejszego zainteresowania

wprowadzeniem  modelu  przez  członków  Stowarzyszenia.  Natomiast  deklaracja  udziału  w

systemie osób należących do grupy drugiej  może wynikać z zażywania przez te osoby konopi

innych niż włókniste w przeszłości, bądź obecnie.

Naturalnym jest, iż pytanie o gotowość do odbycia konsultacji lekarskich i prawnych oraz

wyrobienia Legitymacji Użytkownika Konopi zostało zadane jedynie osobom, które wyraziły chęć

uczestnictwa w systemie. Wykres nr 11 przedstawia rozkład odpowiedzi na pierwsze z tych pytań.

Wykres 11 Gotowość do odbycia konsultacji

Nie odnotowano znaczących różnic  wśród uczestników obu grup.  W grupie  pierwszej,

gotowość  do  odbycia  konsultacji  wyraziło  92.5%  badanych,  w  grupie  drugiej  –  87%

respondentów. Jedynie 1.5% członków Stowarzyszenia i 4% uczestników z drugiej grupy wyraziło

dezaprobatę co do konieczności odbycia konsultacji tego typu.

Biorąc pod uwagę powyższy rozkład, nieodzowność odbycia konsultacji lekarsko-prawnych

oraz  poniesienie  kosztów  z  tego  tytułu  nie  będzie  mieć  charakteru  deprymującego  dla

potencjalnych członków systemu. Wynikać może to z faktu, iż przywilej korzystania z legalnego

systemu obrotu konopiami przeważa nad koniecznością pokrycia kosztów z tym związanych.
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Wykres 12 Gotowość do wyrobienia Legitymacji Użytkownika Konopi

Również stopień gotowości do wyrobienia Legitymacji Użytkownika Konopi w przypadku

obu  grup  oscylował  w  podobnych  granicach.  W grupie  pierwszej  wynosił  97%,  natomiast  w

grupie  drugiej  92.5%.  3%  członków  Stowarzyszenia  oraz  3,5%  uczestników  drugiej  grupy  nie

zgadza  się  na  ten  warunek.  Podane  wyniki  sugerują,  że  potrzeba  wyrobienia  Legitymacji

Uczestnika nie stanowi dla zainteresowanych przeszkody w uczestnictwie w projekcie.

Ankietowani  odpowiedzieli  również  na  pytanie  dotyczące  poczucia  bezpieczeństwa  w

związku  z  posiadaniem  legitymacji  oraz  prawdopodobieństwa  wystąpienia  ostracyzmu

społecznego względem posiadacza. Procentowy rozkład odpowiedzi na te pytania zamieszczono

na wykresie kolejno nr 13 oraz 14.

Wykres 13 Poczucie bezpieczeństwa posiadaczy Legitymacji Użytkownika Konopi

W przypadku obydwu grup przeważały głosy opowiadające się za zwiększeniem poczucia

bezpieczeństwa  wskutek  wprowadzenia  legitymacji.  Odpowiedź  tą  wskazało  88%  członków

Stowarzyszenia  oraz  77%  przedstawicieli  drugiej  grupy.  Jedynie  4.5%  Stowarzyszonych  miało

zdanie przeciwne, natomiast w grupie drugiej odsetek ten był większy i wynosił 12.5%.

Z powyższych wyników można wnioskować, że zwiększone poczucie bezpieczeństwa osób

posiadających  Legitymację  Konopną  np.  w  przypadku  kontroli  policyjnej  sprawi,  że  osoby  te

zdecydują się na udział w systemie i zrezygnują z nabywania konopi na czarnym rynku.

_________________________________________________________________________________
Index Scientia Cannabis nr 4        str. 17 z 36



Wykres 14 Niechęć społeczeństwa względem posiadacza Legitymacji

Ankietowani  z  obydwu  grup  są  zgodni  co  do  założenia,  że  posiadacze  Legitymacji

Użytkownika  Konopi  nie  będą  z  tego  tytułu  narażeni  na  ostracyzm  społeczny.  Stanowi  to

niezwykle  ważny  czynnik  w  podejmowaniu  decyzji  o  udziale  w  systemie,  ponieważ

zainteresowani  mogliby,  z  obawy  przed  społeczną  wrogością  i  potępieniem,  kontynuować

korzystanie z czarnego rynku. Pogląd ten podziela 67.5% respondentów z pierwszej grupy oraz

53.5% osób z grupy drugiej. Zdanie przeciwne miało 12% Stowarzyszonych oraz 31% uczestników

drugiej grupy.

Wykres 15 Cena jako czynnik decydujący

Ankietowani są zgodni, że cena konopi będzie mieć kluczowy wpływ w wyborze źródła

pozyskiwanego  suszu.  73.5%  członków  Stowarzyszenia  CH  oraz  79.5%  osób  z  drugiej  grupy

wyraziło ten pogląd. Przeciwne zdanie miało 17.5% respondentów z pierwszej grupy i 10.5% z

drugiej.

Powyższe wyniki świadczą, iż cena konopi wydawanych w ramach systemu nie może zbyt

przewyższać cen czarnorynkowych. Pomimo standaryzacji i legalności oferowanego materiału, to

właśnie  koszt  produktu  będzie  odgrywać  kluczową  rolę  w  procesie  podejmowania  decyzji

uczestników do zaniechania nielegalnego zakupu konopi.
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Następnych pięć pytań miało na celu weryfikację potencjalnego wpływu wprowadzenia

modelu na rozmiary czarnego rynku. Na wykresie nr 16 przedstawiono opinię respondentów co

do dostępności konopi innych niż włókniste w nielegalnych źródłach.

Wykres 16 Dostępność konopi na czarnym rynku

Zdecydowanie więcej (86.5%) członków Stowarzyszenia zgadza się co do łatwego dostępu

konopi na czarnym rynku, w przeciwieństwie do drugiej grupy, gdzie współczynnik ten jest sporo

niższy  i  wynosi  62.5%.  Rozkład  ten  może  wynikać  z  braku  styczności  osób  z  drugiej  grupy  z

konopiami, podczas gdy Stowarzyszeni są bezpośrednio zaangażowani w tematykę związaną z

tym  zagadnieniem.  Tylko  4.5%  ankietowanych  z  grupy  pierwszej  i  2.5%  z  drugiej  uważa,  że

nabycie tego środka nastręczałoby pewnych trudności.

Wykres 17 Potencjał modelu w zakresie ograniczenia rozmiarów czarnego rynku

Zdecydowana  większość  Stowarzyszonych  –  76.5%  uważa,  iż  wprowadzenie  modelu

wpłynie na rozmiar czarnego rynku, z tym założeniem nie zgadzało się jedynie 11.5% członków.

Natomiast  w  grupie  drugiej  tylko  52.5%  ankietowanych  dostrzegło  potencjał  omawianego

systemu w tym zakresie, 30.5% respondentów miało zdanie przeciwne.

Pomimo  różnic  w  rozkładzie  odpowiedzi  w  poszczególnych  grupach,  większość  osób

opowiedziała się za pozytywnym wpływem wprowadzenia modelu i zmiany polityki narkotykowej

na skalę nielegalnego handlu konopiami innymi niż włókniste
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Wykres 18 Rezygnacja z zakupu konopi na czarnym rynku

W  obu  grupach  zdecydowanie  dominowały  głosy  opowiadające  się  za  rezygnacją  z

nielegalnego zakupu konopi w ramach systemu. Aż 91.5% członków Stowarzyszenia i 72.5% osób

z drugiej grupy tej odpowiedzi. Na taki ruch nie zdecydowałoby się jedynie 1.5% przedstawicieli

grupy pierwszej oraz 9% drugiej osób.

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  wyniki  można  stwierdzić,  że  wprowadzenie  modelu

reglamentacyjno-permisywnego  i  zmiana  polityki  narkotykowej  skutecznie  ograniczyłyby

pozyskiwanie  konopi  z  nielegalnych  źródeł  przez  uczestników,  a  co  za  tym  idzie  –  znacznie

zmniejszyłoby  rozmiary  czarnego  rynku.  Pozytywne  skutki  tego  procederu  miałyby  istotne

znaczenie nie tylko dla osób zażywających konopie, lecz również dla całej społeczności. 

Wykres 19 Możliwa nieszczelność systemu permisywno-reglamentacyjnego

91%  przedstawicieli  Stowarzyszenia  oraz  82%  osób  z  drugiej  grupy  wątpią  w

prawdopodobieństwo wystąpienia nieszczelności w ramach systemu. Przeciwnego zdania jest 3%

respondentów z grupy pierwszej oraz 9.5% z drugiej.

Przedstawione  wyniki  świadczą,  iż  istnieje  niewielkie  ryzyko dalszej  dystrybucji  konopi

zakupionych w ramach systemu. Jednakże, mając na uwadze niewielki procent ankietowanych o

zdaniu  przeciwnym,  należałoby  co  do  tego zastosować  środki  prewencyjne.  Cena  konopi  nie

przekraczająca  kosztów  czarnorynkowych  mogłaby  skutkować  nieopłacalnością  omawianego

procederu i zaniechaniem nielegalnych działań z nim związanych. 
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Wykres 20 Nabywanie konopi w ramach systemu i na czarnym rynku

Zdecydowania  większość  jest  zgodna  co  do  braku  prawdopodobieństwa  wystąpienia

takich okoliczności. Tą opinię podzieliło 69% reprezentantów Stowarzyszenia oraz 70.5% osób z

drugiej grupy. Pogląd przeciwny wyraziło 9% osób z grupy pierwszej i 12.5% z drugiej.

Opierając się na powyższych danych można wywnioskować, iż możliwość jednoczesnego

zakupu  konopi  w  ramach  systemu  i  czarnego  rynku  jest  niewielkie.  Ryzyko  takie  istnieje  w

szczególności w przypadku osób zażywających więcej niż 30 gramów miesięcznie, co przekracza

założenia badania. 

Trzy ostatnie pytania zadane w kwestionariuszu dotyczyły opinii ankietowanych na wpływ

wprowadzenia modelu reglamentacyjno-permisywnego na ograniczenie handlu tzw. dopalaczami

i twardymi narkotykami. Na wykresie nr 21 przedstawiono ocenę dostępności tych substancji w

miejscach sprzedaży konopi.

Wykres 21 Dostępność narkotyków twardych i dopalaczy

60% członków Stowarzyszenia i 52% ankietowanych z drugiej grupy twierdzi, że dopalacze

i twarde narkotyki są dostępne w miejscach sprzedaży konopi. Przeciwny pogląd wyraża 22.5%

respondentów z grupy pierwszej oraz 12% z grupy drugiej. Znaczna część osób – 17.5% z grupy
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pierwszej i 36% z drugiej nie wie, czy istnieje taka współzależność.

Wnioskując  z  powyższych  danych,  większość  ankietowanych  twierdzi,  że  zarówno

konopie, jak i dopalacze i narkotyki twarde można nabyć w tych samych miejscach. Przykładem

środka mającego działać zapobiegawczo na to zjawisko jest holenderska polityka narkotykowa,

która zakłada, iż konieczność korzystania z nielegalnych źródeł użytkowników konopi zwiększa

prawdopodobieństwo sięgnięcia przez nich po bardziej uzależniające substancje.

Wykres 22 Wpływ systemu na rozmiary czarnego rynku tzw. dopalaczy

Odnotowano  znaczne  rozbieżności  pomiędzy  opiniami  obu  grup.  Większość

Stowarzyszonych – 88% jest zgodna co do tego, że wraz z zaistnieniem możliwości nabycia konopi

zgodnie z prawem, rynek dopalaczy zostanie znacznie zredukowany, tylko 6% osób z tej grupy

miało odmienne zdanie. W grupie drugiej znacznie mniej (50.5%) osób dostrzegło wpływ systemu

na rynek nowymi substancjami psychoaktywnymi, 35% osób nie zauważyło takiej korelacji.

W  szczególności  reprezentanci  Stowarzyszenia  dostrzegają  potencjał  wprowadzanego

systemu na zmniejszenie rozmiaru rynku dopalaczy. Może wynikać to z faktu, iż część dostępnych

substancji z tej grupy to syntetyczne kannabinoidy, których zażycie z założenia ma naśladować

skutki wywoływane przyjmowaniem konopi. Osoby korzystające z takich środków, będą bardziej

skłonne do legalnego nabycia konopi w ramach systemu, co widocznie ograniczy skalę obrotu

nowymi substancjami psychoaktywnymi.

Opinia  ankietowanych  na  temat  potencjalnego  wpływu  wprowadzenia  systemu  na

zmniejszenie zasięgu czarnego rynku twardych narkotyków została przedstawiona na wykresie nr

23.

_______________________________________________________________________________
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Wykres 23 Wpływ systemu na rozmiary czarnego rynku narkotyków twardych

Istnieją zauważalne różnice w opinii ankietowanych w każdej z grup. Z założeniem tym

zgadza się 65% członków Stowarzyszenia oraz 46% osób z drugiej grupy. Odmiennego zdania było

16% przedstawicieli grupy pierwszej oraz 36.5% drugiej.

Pomimo dużego poparcia  postawionej  tezy przez respondentów,  procent udziału  osób

dostrzegających  wpływ  możliwości  legalnego  nabycia  konopi  na  redukcję  rozmiaru  czarnego

rynku twardych narkotyków jest mniejszy, niż miało to miejsce w przypadku dopalaczy. Różnice te

mogą  wynikać  z  przekonania  ankietowanych  o  dużym  potencjale  uzależniającym  narkotyków

twardych,  w związku z czym osoby sięgające po narkotyczne środki  nie zrezygnowałyby z ich

zakupu  na  rzecz  konopi.  Jednakże  biorąc  pod  uwagę  założenie,  że  wprowadzenie  systemu

reglamentacyjno-permisywnego doprowadzi do separacji obu rynków, kontakt osób zażywających

Cannabis z tymi substancjami zostanie znacznie ograniczony. Mogłoby to zminimalizować popyt

na  narkotyki  twarde  oraz  w  pewnym  stopniu  ograniczyć  skalę  ich  obrotu,  co  w  rezultacie

przyniosłoby szereg pozytywnych skutków dla zdrowia publicznego.

Wnioski

Kluczowym wydaje się pozytywne rozpatrzenie hipotezy głównej, a także związanych z nią

hipotez szczegółowych, zakładających redukcję rozmiarów czarnego rynku poprzez wprowadzenie

modelu  permisywno-reglamentacyjnego  w  miejsce  polityki  prohibicyjnej.  Obserwowany  w

ostatnich latach rozrost nielegalnego handlu substancjami o potencjale narkotycznym wskazuje

na płynącą z tego potrzebę podjęcia wszelkich działań ograniczających to zjawisko.  Wskazana

przez respondentów łatwość w nabyciu konopi innych niż włókniste oraz gotowość do rezygnacji

z ich nielegalnego zakupu na rzecz uczestnictwa w systemie wskazują, że wprowadzenie modelu

w miejsce obecnej polityki  narkotykowej  skutkowałoby znacznym zmniejszeniem niezgodnej z

prawem  sprzedaży  tych  środków.  Przyniosłoby  to  szereg  pozytywnych  skutków  dla

funkcjonowania  całej  społeczności,  a  możliwość  pozyskiwania  standaryzowanego  suszu

odpowiedniej jakości oraz ograniczenie kontaktu osób zażywających Cannabis z czarnym rynkiem

przyczyniłoby się do poprawy bezpieczeństwa i jakości życia tych osób.

Hipoteza o społecznym poparciu dla zmiany polityki narkotykowej poprzez wprowadzenie
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modelu  permisywno-reglamentacyjnego  również  została  pozytywnie  rozpatrzona.  W  tym

aspekcie  to  opinia  osób  niezwiązanych  ze  Stowarzyszeniem  Cannabis  House  była  szczególnie

istotna – większość respondentów z tej grupy dostrzegła konieczność zmiany obecnego modelu

polityki  względem  konopi  oraz  zapewnienia  bezpieczeństwa  użytkownikom,  co  świadczy  o

poparciu tej koncepcji przez społeczność niezwiązaną bezpośrednio z tematyką Cannabis.

Analiza  odpowiedzi  obu  grup  wskazała,  iż  naruszenie  zasad  uczestnictwa  w  systemie

powinno pociągać za sobą adekwatne sankcje w postaci zawieszenia członkostwa lub wykluczenia

z  uczestnictwa.  W  szczególności  dotyczy  to  sytuacji  dalszego  rozpowszechniania  nabytych

środków bądź prowadzenia pojazdu pod ich wpływem.

Pozytywnie zweryfikowana została również hipoteza dotycząca ceny konopi oraz poczucia

bezpieczeństwa  posiadaczy  Legitymacji,  jako  czynników  decydujących  o  uczestnictwie  w

systemie. Istotne znaczenie ma w tym miejscu brak ryzyka wystąpienia ostracyzmu społecznego

względem członka oraz gwarancja legalności, a co za tym idzie, braku konsekwencji prawnych w

związku z posiadaniem nabywanego środka.  Większość potencjalnych chętnych zadeklarowała

gotowość  odbycia  i  pokrycia  kosztów  konsultacji  prawnych  i  lekarskich  oraz  wyrobienia

Legitymacji Użytkownika Konopi, które to nie będą stanowić wymogu zniechęcającego do udziału

w systemie. 

Pomimo zapewnienia kluczowej potrzeby, jaką jest bezpieczeństwo użytkownika, to cena

nabywanego środka będzie odgrywać decydującą rolę w podejmowaniu decyzji o uczestnictwie.

Wskazuje to na konieczność ustalenia optymalnych kosztów konopi oferowanych przez system tak

by, w celu uniknięcia nieszczelności modelu i dalszej dystrybucji materiału, nie przewyższały cen

czarnorynkowych, ale również nie były zbyt niskie.

Prawdopodobieństwo wystąpienia wspomnianego powyżej zjawiska nieszczelności zostało

zauważone jedynie przez 8% ankietowanych. Pomimo tak niewielkiego udziału, przewidywane

sankcje  oraz  adekwatne ustalenie  ceny konopi  stanowią  fundamentalne czynniki  powodzenia

systemu.  Dodatkowym  zabezpieczeniem  będzie  zastosowanie  nieszkodliwego  dla  zdrowia

znakowania suszu w modelu reglamentacyjno-permisywnym.

Wciąż  niewielkie,  choć  większe  niż  w  powyżej  podanym  przykładzie  ryzyko  dotyczy

jednoczesnego  nabywania  konopi  w  ramach  systemu  oraz  na  czarnym  rynku  przez  osoby

zażywające więcej niż 30 gramów miesięcznie (dla 11.5% respondentów ilości przewidziane w

systemie  będą  niewystarczające).  W  związku  z  tym  koniecznym  jest,  aby  opracować  szereg

odpowiednich działań mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku. Tutaj też wydaje się, że

ograniczyć  to  zjawisko  może,  wspomniane  w  poprzednim  akapicie  znakowanie  suszu,  a

dodatkowo uczestników zniechęci konieczność oddawania opakowań przed pobraniem kolejnej

partii.

Ostatnia  hipoteza,  zakładająca  redukujący  wpływ wprowadzenia  systemu permisywno-

reglamentacyjnego na rozmiary czarnego rynku tzw. dopalaczy i narkotyków twardych, również

uległa  pozytywnej  weryfikacji.  W  szczególności  dotyczy  to  nielegalnego  handlu  nowymi

substancjami  psychoaktywnymi,  w  tym  syntetycznymi  kannabinoidami,  które  naśladują

psychoaktywne działanie konopi, wywołując przy tym szereg skutków niezwykle niebezpiecznych

dla zdrowia konsumenta. W mniejszym stopniu, choć wciąż przez znaczną ilość badanych został

zauważony potencjał zmniejszenia rozmiarów rynku narkotykami twardymi przez wprowadzenie
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systemu.  Może  wynikać  to  z  mniej  bezpośredniego  powiązania  obrotu  tymi  substancjami  i

Cannabis,  niż  ma to miejsce w przypadku dopalaczy.  Jednakże,  większość ankietowanych jest

zgodna,  że  zarówno dopalacze,  jak  i  narkotyki  twarde można z  łatwością  nabyć  w miejscach

sprzedaży konopi. Biorąc to pod uwagę, ograniczenie kontaktu osób zażywających konopie ze

źródłami  oferującymi  również  twarde  narkotyki,  wpłynie  redukująco  na  zjawisko  eskalacji

czarnego rynku,  co  w konsekwencji  pociągać  będzie  za  sobą  mnogość  pozytywnych skutków

społecznych.

Zważając  na  powyższą  analizę,  wydaje  się  dość  jasne,  że  wprowadzenie  modelu

permisywno-reglamentacyjnego  wywoływać  będzie  liczne  korzyści  kryminologiczne  w  postaci

znacznego zmniejszenia rozmiarów czarnego rynku zarówno konopii innych niż włókniste jak i

twardych narkotyków oraz czarnego rynku „dopalaczy”. Na pewno występuje potrzeba zbadania

skutków społecznych oraz zdrowotnych następujących w wyniku zmiany prohibicyjnej  polityki

narkotykowej.
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Sprawozdanie z badania: Funkcjonowanie administracyjne instytucji modelu reglamentacyjno-

permisywnego przeciwdziałania narkomanii.25

Streszczenie:  Dostrzegając dyskusje na arenie międzynarodowej i  obecne tendencje do

liberalizacji  polityki  narkotykowej  wobec  konopi  innych  niż  włókniste,  zakładając   możliwość

funkcjonowania  racjonalnego  systemu  warunkowego  dostępu  użytkowników  konopi  do  tej

substancji autorzy opracowania, stworzyli założenia i urządzenia niezbędne do działania takiego

systemu. Autorzy podjęli też próbę sprawdzającą słuszność założeń w praktyce z uczestnictwem

13  placówek  w  całej  Polsce,  które  zgłosiły  się  do  badania.  Niniejsze  opracowanie  stanowi

sprawozdanie z badań przeporwadzonych w okresie październik 2018r. - czerwiec 2020r. Badania

polegały na określeniu:

1. zdolności deklarujących chęć współpracy przedsiębiorców do funkcjonowania w systemie

dystrybucji suszu konopi włóknistych26 opartym na pełnej ewidencji produktu 

2. poprawności projektowanego systemu. 

Abstract:  Recognizing  the  discussions  on  the  international  arena  and  the  current

tendencies to liberalize the drug policy towards cannabis, assuming the possibility of a rational

system of  conditional  access  for  cannabis  users  to  this  substance,  the  authors  of  the  study

created the assumptions and devices necessary for the operation of such a system. The authors

also made an attempt to verify the validity of the assumptions in practice with the participation

of 13 institutions all over Poland that applied for the study. This study is a report on the research

conducted in October 2018 - June 2020. The research was about determining:

1. the ability of entrepreneurs declaring their willingness to cooperate to operate in the

cannabis distribution system based on full record system,

2. correctness of the designed system.

Kierownikiem badania jest dr hab. Tomasz Tulejski prof UŁ, WPiA UŁ.

Badaczem jest dr Piotr Grzegorczyk WPiA UŁ.

Organizatorem jest Stowarzyszenie Cannabis House z siedzibą w Łodzi.

Test przeprowadzono w okresie październik 2018- czerwiec 2020.

Test  przeprowadzono  w  13  placówkach  w  całym  kraju,  które  zadeklarowały  chęć  udziału  i

wykazały gotowość w terminie październik 2018-czerwiec 2019. Badaniem zostały objęte miasta:

Bydgoszcz, Gdańsk, Głogów, Gliwice, Łódź, Legionowo, Poznań, Szczecin, Toruń. 

23 dr hab. n. pr. prof. UŁ, Kierownik Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych, Wydział Prawa i Administracji UŁ, 
ttulejski@wpia.uni.lodz.pl

24 dr, adiunkt, Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki, Zakład Postępowanń Karnych Szczególnych i Kryminalistyki 
Wydział Prawa i Administracji UŁ, pgrzegorczyk@wpia.uni.lodz.pl

25  (nr w ewidencji umów organizatora- RP20_17)
26 obrót konopiami włóknistymi podlegaja znacznie prostszym regulacjom i zawierają one dozwolone w Polsce stężenie THC, 

dlatego autorzy postanowili w badaniu obrotu użyć bezpiecznej substancji.
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Rekrutacja  została  przeprowadzona  z  pomocą  organizatora  z  wykorzystaniem  jego  kanałów

obiegu informacji.

Szczegółowe  informacje  dotyczące  kryteriów  regulujących  udział  podmiotu  w  teście  zawiera

Instrukcja w sprawie szczegółowych wymogów organizacyjnych, technicznych i  formalnych dla

Dyspensarium*.

Wstęp

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  należy  zwrócić  uwagę,  iż  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, czego wskaźnikiem

jest  choćby  medyczne  zastosowanie  konopi  innych  niż  włókniste.  W  związku  z  tym  i  z

obserwacjami autora tej publikacji śmiało można postawić tezy następującej treści27:

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  skłania  do

postawienia  hipotezy  o  możliwości  sprawnego  funkcjonowania  nowego  modelu  polityki

narkotykowej,  opartego na zasadach permisji,  reglamentacji  i  limitacji  indywidualnej  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  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. 

27 szerzej patrz www.cannabishouse.eu/Index_Scientia_Cannabis_2.pdf
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Część I. Materiał do analizy i założenia

Podsumowując  powyższe  informacje,  zanim  zostanie  przeprowadzony  eksperyment  z

wykorzystaniem konopi innych niż włókniste, uznano za konieczne stworzenie systemu ewidencji

obrotu  materiałem badawczym w oparciu  o  regulacje  zawarte  w ustawie  o  przeciwdziałaniu

narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005 Nr 179 poz. 1485, Dz. U. z 2019 r. poz. 852, 1655,

1818, z 2020 r. poz. 322, 1337.), rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. Poz.

1951, ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne Dz. U. 2001 Nr 126 poz. 1381 (Dz.

U.  z  2020  r.  poz.  944),  rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  z  dnia  31  maja  2016r.  w  sprawie

postępowania  ze  środkami  odurzającymi,  substancjami  psychotropowymi,  ich  preparatami,

prekursorami kategorii  1, środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi w

przypadku prowadzenia badań lub szkoleń (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2016 r. poz. 845). Mając na

uwadze  cel  badań  nad  systemem  reglamentacyjno-permisywnym,  jakim  jest  opracowanie

racjonalnych  rozwiązań  legislacyjnych  rozpoczęto  projektowanie  dokumentacji  obrotu

materiałem badawczym dla każdego z ogniw łańcucha w nim występującego, tak by opracowane

rozwiązanie było skutecznym systemem umożliwiającym jego późniejsze wdrożenie.

Część II. Narzędzia

Wzory dokumentacji  opracowano w oparciu o analizę podmiotów, które mogą uczestniczyć w

badaniu:

1. Importera  -  protokół  przekazania  materiału  badawczego  (dodatkowo  oświadczenia,

specyfikacja, certyfikat od producenta),

2. Pośrednika  -  protokół  przyjęcia,  protokół  przekazania,  protokół  komisyjnego  zważenia,

protokół  konfekcji,  protokół  pobrania  próbki  do  badań  fiz-chem.,  księga  ewidencji

materiału badawczego,

3. Organizatora  -  protokół  przyjęcia,  protokół  przekazania,  księga  ewidencji  materiału

badawczego, zapotrzebowanie na materiał badawczy,

4. Laboratorium analityczne - protokół przyjęcia (reszta standard laboratorium),

5. Dyspensarium  -  instrukcja  w  sprawie  szczegółowych  wymogów  organizacyjnych,

technicznych i formalnych dla dyspensarium, protokół przyjęcia, protokół wydania, księga

ewidencji materiału badawczego, zapotrzebowanie na materiał badawczy,

6. Uczestnika badań -  zapotrzebowanie na materiał  badawczy,  wzór świadomej zgody na

uczestniczenie w badaniu.

Na  podstawie  analizy  przepisów wskazanych  wcześniej  aktów prawnych  określono,  że

niezbędne informacje, które muszą znaleźć się na wspomnianych dokumentach* to:

1. w przypadku protokołu przekazania materiału badawczego: data i miejsce sporządzenia

dokumentu;  nr  i  ID  Dyspensarium;  charakterystyka  przekazywanego  materiału  wraz  z

nadanym  kodem  materiału  oraz  ilość  opakowań  i  masa;  informacja  o  przekazującym,

przyjmującym  wraz  z  podpisami  oraz  nr  Dyspensarium  przekazującego  oraz

przyjmującego; uwagi przyjmującego; lista załączników.

2. W przypadku protokołu przyjęcia materiału badawczego: data i miejsce; nr, ID oraz kod
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Dyspensarium;  charakterystyka  przekazywanego  materiału  wraz  z  nadanym  kodem

materiału oraz ilość opakowań i masa; informacja o przekazującym, zespole przyjmującym

wraz z podpisami oraz nr Dyspensarium przekazującego; podpis osoby obejmującej pieczę

nad suszem; uwagi przyjmującego; lista załączników.

3. W  przypadku  protokołu  wydania  materiału  badawczego:  data  i  miejsce;  nr  i  ID

Dyspensarium;  charakterystyka  przekazywanego  materiału  wraz  z  nadanym  kodem

materiału  oraz  ilość  opakowań  i  masa;  informacja  o  oświadczeniu  dot.  udziału

przyjmującego suszu w badaniu naukowym oraz zobowiązaniu do udzielenia wszelkich

informacji niezbędnych do prowadzenia badań; informacja o wydającym, przyjmującym

wraz z podpisami oraz nr Dyspensarium wydającego oraz przyjmującego; informacje o:

kolorze statusu, podpisanej zgodzie, prawniku, lekarzu, zwrocie pojemnika, łącznej ilości

suszu wydanej w miesiącu osobie badanej; uwagi przyjmującego.

4. W  przypadku  zapotrzebowania  na  Materiał  Badawczy:  nr  Dyspensarium;  data

sporządzenia  zapotrzebowania;  rodzaj  prowadzonej  działalności  przez  podmiot

zamawiający; numer i data zatwierdzenia przez WIF; NIP; REGON; ID Uczestnika; nazwa/

imię  i  nazwisko;  adres  siedziby/  miejsce  zamieszkania  zamawiającego;  rodzaj  i  ID

materiału  badawczego;  ilość  materiału  badawczego  w  g/ml;  objętość

opakowania/opakowań; informacja o dopuszczalnym maksymalnym limicie zamówienia;

liczba uczestników badań z poprzedniego zapotrzebowania; oświadczenie o świadomości

odpowiedzialności  karnej;  podpis  i  pieczątka  imienna  osoby  upoważnionej  do

reprezentowania podmiotu zamawiającego/ uczestnika Badań.

5. W  przypadku  księgi  ewidencji  materiału  badawczego:  nr  księgi,  adres  magazynu,

oznaczenie Dyspensarium, rodzaj operacji  magazynowej, data zdarzenia, nr dokumentu

dot. operacji, Imię i Nazwisko wydającego i podpis; Imię, nazwisko i nazwa odbiorcy (oraz

nr ID),  rodzaj środka lub produktu,  nr serii,  ilość szt./  g (lub ilość opakowań/ml),  stan

magazynu po operacji.

6. W przypadku protokołu pobrania próbki konopi do badań: data i godzina; rodzaj konopi;

miejsce przeprowadzania procedury;  wykaz osób uczestniczących w czynności  oraz ich

charakter;  dane  suszu,  nazwa  oraz  rodzaj  wraz  z  wielkością  pobranej  próbki;  nr

inwentarza,  z  którego wyodrębniono susz;  rodzaj  zabezpieczenia poprzez zapakowanie

pobranego  materiału;  ewentualne  zarzuty  zgłoszone  przez  osoby  uczestniczące  w

czynności  co  do  treści  protokołu  oraz  oświadczenie  osoby  wykonującej  czynność  (cel

pobrania  i  miejsce/jednostka,  do  której  przekazano);  omówienie  skreśleń,  poprawek  i

uzupełnień  poczynionych  w  protokole;  lista  załączników;  data  i  godzina  zakończenia

czynności; podpisy osób biorących udział w czynności.

7. W  przypadku  protokołu  komisyjnego  zważenia  suszu  konopi  przed  konfekcją:  data  i

godzina;  skład  komisji  i  charakter  jej  członków;  dane  otrzymanego  suszu  (nr  faktury,

protokół  przyjęcia,  nr  inwentarza wraz z nr  i  datami,  nazwa suszu wraz z ilością sztuk

opakowań,  masą w opakowaniach  brutto,  masą deklarowaną przez  dostawcę,  masą z

nadwyżki  z  opakowania);  urządzenie  za  pomocą  którego  została  przeprowadzona

procedura; lista załączników; uwagi; podpisy.

8. W przypadku protokołu konfekcji suszu konopi po zważeniu i standaryzacji: data i godzina;
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skład i charakter członków; nazwa suszu; dane otrzymanego suszu (nr faktury, protokół

przyjęcia,  nr  inwentarza  wraz  z  datami);  wyniki  dla  kolejnych  partii  suszu:  tara,  waga

netto,  waga  odpadu,  waga  suszu  po  oddzieleniu  odpadów,  ilość  sztuk  suszu

zapakowanego w opakowania plastikowe o pojemności 1g i 5g wraz z sumą opakowań 1g i

5g;  rodzaj  plomby  i  etykiety  opatrzonych  opakowań;  postać  odpadów  i  sposób  ich

utylizacji; lista załączników; uwagi; podpisy.

9. W przypadku przekazania suszu konopi do konfekcji: data i miejsce; rodzaj przekazanego

suszu wraz z ilością opakowań i masą; określenie osoby przekazującej i przyjmującej wraz

z podpisami; uwagi przyjmującego; lista załączników.

10. W przypadku przekazania suszu konopi po standaryzacji i konfekcji: data i miejsce; rodzaj

przekazanego suszu wraz z  ilością  opakowań i  masą;  określenie  osoby przekazującej  i

przyjmującej wraz z podpisami; uwagi przyjmującego; lista załączników.

Ponadto,  na  potrzeby  reglamentacji  opracowano  podstawy  funkcjonowania

Dyspensariuów i proces dostosowywania obiektu do wymogów reglamentacji w ramach modelu

oraz wzór protokołu i raportu z kontroli Dyspensarium, który uwzględnia*:

1. Protokół z audytu:

a) Dane audytora;

b) Informacje podstawowe o stanie lokalu, magazynu, sejfu, narzędzi niezbędnych do

obsługi uczestnika badań oraz pomieszczeń pomocniczych;

c) Informacje o przechowywaniu materiału badawczego;

d) Informacje dodatkowe;

e) Informacje dla Audytora [dla przedsiębiorcy, który nie jest ośrodkiem, jak również

dla ośrodka (obrót i stosowanie)], szczegóły zabezpieczeń, wymagania dla aptek.

2. Raport z audytu:

a) Dane raportującego i czas przeprowadzania raportu;

b) Informacje podstawowe o stanie obiektu, magazynu, sejfu, narzędzi niezbędnych

do obsługi uczestnika badań oraz pomieszczeń pomocniczych;

c) Informacje o przechowywaniu materiału badawczego;

d) Informacje dodatkowe.

Raport z audytu jest jednocześnie dokumentem wskazującym konieczne adaptacje niezbędne dla

funkcjonowania podmiotu w eksperymencie. 

Opracowano  program  szkolenia  dla  Dyspensarium  uwzględniający  sposób  obiegu

materiału w eksperymencie, sposób obsługi  uczestnika badań i  zakres obowiązków dotyczący

sprawozdawczości z czynności w eksperymencie (regulamin, protokoły, świadoma zgoda, księga

ewidencji,  terminy).  Aby  uzyskać  pewność,  że  dokumenty  będą  prawidłowo  wypełniane

opracowano stosowne instrukcje dla podmiotów uczestniczących w obrocie oraz zapoznano z

nimi i przeszkolono osoby wskazane do obsługi Dyspensarium. Dokumenty* te to: 

1. Instrukcja obiegu materiału u dostawcy,

2. Instrukcja standaryzacji i konfekcji materiału,

3. Wymogi standaryzacji,
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4. Instrukcja obiegu materiału w Dyspensarium,

5. Instrukcja w sprawie szczegółowych wymogów dla Dyspensarium.

Część III. Metody

Eksperyment  naturalny,  polegający  na  przetestowaniu  funkcjonowania  opracowanego,

zamkniętego systemu ewidencji obiegu materiału badawczego w realiach modelu warunkowego

zezwolenia na obrót. 

Po zapoznaniu dyspensariuszy z niezbędnymi wymogami badania (instrukcje, regulaminy,

wytyczne*)  Materiał  Badawczy w postaci  konopii  włóknistych,  na których posiadanie  nie jest

wymagane  żadne  zezwolenie,  będzie  w  oparciu  o  wypracowaną  dokumentację  i  metodykę*

wydawany z dyspensarium uczestnikom eksperymentu. 

Dzięki  infolinii  i  elektronicznemu  systemowi  udostępnionym  przez  organizatora

monitorowane będą wszelkie nieprawidłowości zgłaszane przez uczestników systemu. 

Badana  była  skrupulatność  i  rzetelność  w  wykonywaniu  przez  dyspensariuszy

przekazanych instrukcji,  a sporządzona dokumentacja została poddana analizie pod względem

kompletności,  spójności  wypełnianych  treści  i  terminowości  wykonania  obowiązków

sprawozdawczych 

Część IV. Przebieg badania

Dzięki  przedsiębiorcom, którzy wyrazili  chęć uczestnictwa w badaniu mającym na celu

przetestowanie tej koncepcji obiegu materiału badawczego oraz ich ofiarności, przystąpiono do

fazy eksperymentu właściwego -  testu systemu ewidencji  w warunkach zamkniętych. Test ten

przeprowadzano  na  materiale  badawczym  w postaci  suszu  konopi  włóknistych  z  zawartością

THC<0,2% w przeliczeniu na suchą masę. Wytypowano 56 podmiotów spośród zgłaszających się

chętnych.

10  października  2018  roku  pozyskano  pierwszą  partię  materiału  badawczego  konopi

włóknistych  opatrzoną  oświadczeniem  producenta  o  zawartości  THC<0,2%  oraz  certyfikatami

nasion, którą w oparciu o opracowaną dokumentację komisyjnie zważono i skonfekcjonowano w

dniach 14-15 grudnia 2018 roku. Materiał zapakowano w hermetycznie zamykane opakowania

plastikowe typu twist,  opatrzono etykietą z opisem zawartości  oraz plombą. Wzory etykiety i

plomby umieszczono na protokole.

Opracowano program szkolenia dla dyspensarium, które odbyło się dla 10 podmiotów,

pozostałe 3 zostały wdrożone drogą elektroniczną i poprzez konsultacje telekonferencyjne.

W  tym  systemie  od  stycznia  2019  do  czerwca  2020  przekazano  dyspensariom  1188

materiału badawczego podmiotom uczestniczącym w teście. Te zaś wydały uczestnikom badań 85

g.

Jednocześnie  zaczęto  wdrażać  elektroniczny  system  obiegu  informacji  pomiędzy

Organizatorem a dyspensarium na podstawie wzorów papierowych. Uruchomiono moduł edycji
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komentarzy w profilach uczestników w elektronicznym systemie dla osób upoważnionych by na

bieżąco zamieszczać informacje o przebiegu badania.

Pomimo szkoleń indywidualnych, oraz możliwie jak naj przejrzystych instrukcji w czasie

trwania badań pilotażowych zidentyfikowano jednak szereg problemów:

1. dwukrotnie  w  badaniu  wydano  materiał  badawczy  (dowód:  prawidłowo  wypełnione

protokoły wydania materiału badawczego) pomimo braku dokumentu świadomej zgody:

ID 7813, ID 7451,

2. kilkakrotnie w badaniu wydano materiał badawczy dokonując niepełnego wpisu jedynie w

księdze  ewidencji  np.  w  dniach  30.10.19r.  i  21.12.19r.  w  Poznaniu  bez  dopełnienia

wymogu sporządzenia protokołu wydania na cele badawcze.  Niemożliwym okazało się

ustalenie odbiorcy materiału badawczego*.

3. Formularze uświadomionej zgody na udział w badaniu i protokoły często były wypełniane

w  sposób  nieczytelny,  uniemożliwiający  identyfikację  badanego  a  nawet  osoby

wystawiającej,

4. stwierdzono nieprawidłowości  w prowadzeniu księgi  ewidencji  wydawanego materiału

badawczego przez Dyspensaria w postaci nieczytelnych i niepełnych zapisów,

5. dokumenty ewidencji  i  formularze zgód były wysyłane z opóźnieniem wedle terminów

określonych w instrukcjach,

6. informacje o stanie badania i obiegu u osób badanych na platformie elektronicznej nie

były aktualizowane przez osoby odpowiedzialne,

7. opóźnienie w uzupełnianiu dokumentacji dot. probantów.

8. niejednoznaczne  sformułowania  we  wzorach  protokołów,  np.  odnośnie  osób

podpisujących dokument, 

9. niejednolite czcionka i układ w dokumentacji, utrudniające czytelność i rozpoznawalność

rodzaju dokumentu.

Koniecznym zatem okazało się dopracowanie dokumentów:

1. Instrukcji obsługi uczestnika badań odbierającego materiał badawczy.

2. Instrukcji postępowania w przypadku kontroli Dyspensarium.

3. Instrukcji wypełniania druku zapotrzebowania na materiał badawczy.

4. Instrukcji wypełniania księgi ewidencji.

5. Instrukcji wypełniania protokołu wydania materiału badawczego.

6. Instrukcji wysyłki dokumentów.

7. Instrukcji obiegu materiału badawczego.

8. Instrukcji w sprawie szczegółowych wymogów organizacyjnych, technicznych i formalnych

dla Dyspensarium.

9. Procedury rejestracji i uzyskania legitymacji uczestnika badań,

10. oraz poprawa Formularza świadomej zgody na udział w badaniu.

Zmodyfikowano i ujednolicono także dotychczasowe dokumenty w następujący sposób:
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1. ujednolicono  nomenklaturę  dokumentów  i  zredagowano  listę  instrukcji,  procedur  i

wytycznych dla prowadzącego Dyspensarium;

2. usunięto niepotrzebne na tym etapie podtytuły o stanie magazynu w Raporcie z audytu

na cele Dyspensarium;

3. w  Protokole  przyjęcia  suszu  konopi  na  cele  badawcze  dodano  informację  o:  kodzie

Dyspensarium,  nr  Dyspensarium,  z  którego  magazynu/sejfu  został  pobrany  materiał

badawczy,  charakterystyce  materiału  i  uwagach  przyjmującego,  uzupełniono  też  opis

okien dotyczących podpisów uczestników czynności;

4. w  Protokole  przekazania  suszu  na  cele  badawcze  dodano:  nr  Dyspensarium

przekazującego  i  odbierającego  materiał,  wprowadzono  nomenklaturę  wskazującą  na

charakter  surowca  badawczego-  “materiał  badawczy”,  uzupełniono  też  opis  okien

dotyczących podpisów uczestników czynności;

5. w  Protokole  wydania  suszu  konopi  na  cele  badawcze  dodano  informację  o:  nr  ID

przyjmującego materiał badawczy, kolorze statusu, podpisanej zgodzie, prawniku, lekarzu,

zwrocie pojemnika oraz łącznej ilości suszu wydanego w tym miesiącu osobie badanej.

Ponadto  wprowadzono  nomenklaturę  wskazującą  na  charakter  surowca  badawczego-

“materiał  badawczy”,  uzupełniono  też  opis  okien  dotyczących  podpisów  uczestników

czynności;

6. W  Formularzu  Świadomej  Zgody:  zmieniono  nazwę  z  “Oświadczenie  o  wyrażeniu

uświadomionej  zgody  na  udział  w  badaniach:  Hipotetyczny  model  permisywno-

reglamentacyjnej  polityki  narkotykowej  jako  alternatywa  dla  represji”  na  “Formularz

świadomej zgody na udział  w badaniach:  Model  reglamentacyjno-permisywnej  polityki

przeciwdziałania  narkomanii  jako  propozycja  racjonalizacji  represji”;  wyszczególniono

osoby prowadzące doświadczenie badawcze w postaci: dr hab. Tomasza Tulejskiego prof.

UŁ (główny Badacz),  dr Piotra Grzegorczyka (główny Badacz),  dr Anny Tomzy (badacz);

rozwinięto opis doświadczenia badawczego, w tym informację o konstrukcji modelu oraz

zobowiązaniach  Uczestnika  Badań  dot.  m.in.  przekazywania  prawdziwych  informacji;

dodano informację o ID osoby uczestniczącej w badaniu.

7. Zapotrzebowanie na materiał badawczy: do maksymalnego limitu zamówienia w postaci

2000g/Dyspensarium/mies.  dodano  informację:  “lub  30g/os./mies.  nie  więcej  niż  10g

jednorazowo”; dodano logotyp oraz stopkę organizatora uczestniczącego w badaniu.

8. Protokół kontroli Dyspensarium: poprawiono polskie znaki.

9. Księga ewidencji materiału badawczego: usunięto informację o miejscu przechowywania

(instrukcje  dokładnie  wskazują  gdzie  i  w  jakich  warunkach  ma  być  przechowywany

materiał badawczy).

10. Protokół przyjęcia suszu: usunięto nieistotną na tym etapie informację o wartości

materiału badawczego.
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Podsumowanie

W  dokumentacji  poprawiono  zaobserwowane  nieprawidłowości  i  nieścisłości.  Obecny

model  obiegu  materiału  na  potrzeby  badań  jest  bardzo  dobrze  zabezpieczony  teoretycznie  i

standaryzacyjnie.  Dokumentacja  w  sprawie  ewidencji  obiegu  materiału  badawczego  tworzy

spójny i swoisty system uwzględniający wszystkie możliwe ogniwa i przepływy zamykając pełen

łańcuch  obiegu  od  producenta,  poprzez  ewentualnego  pośrednika  na  uczestniku  kończąc.

Uwzględnia  także  wszystkie  niezbędne  elementy  na  które  wskazują  przepisy  upn  i  aktów

wykonawczych.  Instrukcje  zawierają  szczegółowe  dane  dotyczące  wszelkich  koniecznych

aspektów technicznego funkcjonowania modelu obiegu materiału  w eksperymencie,  w tym i

czynności kontrolnych podejmowanych w Dyspensarium. 

Problemem  okazał  się  czynnik  ludzki  w  postaci  braku  staranności  w  prowadzeniu

dokumentacji  obiegu materiału w eksperymencie przez jednostki  Dyspensarium. Należy wziąć

pod  uwagę  wprowadzenie  konieczności  sprawdzenia  kompetencji  osób  upoważnionych  do

wydawania materiału badawczego w modelu reglamentacyjno-permisywnym, gdyż na tym etapie

pilotażu wykazano niskie kompetencje pomimo konsultacji, szkoleń i udostępnionych instrukcji.

Potwierdza to również konieczność objęcia obiegu materiału badawczego z wyższymi stężeniami

THC nadzorem osoby wskazanej  w art.  7  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  nr  1951.  Obecnie

zastosowano system polegający na pisemnym potwierdzeniu przez Dyspensariusza zapoznania się

z instrukcjami, gdyż dla obiegu materiału z konopi włóknistych z niską zawartością <0,2% THC

wydaje  się  to wystarczające.  W przypadku materiału  z  wyższą niż  dopuszczalna powszechnie

zawartością THC natomiast nie jest to wystarczające. Trwają prace nad cyfryzacją całego procesu i

zastosowaniem rozwiązań bazujących na zasadach ECRM i blockchain. Automatyzacja procesu, w

szczególności  wydawania  materiału  probantowi  przez  dyspensarium  spowoduje  konieczność

przejścia niezbędnych kroków w systemie cyfrowym wedle zaprojektowanego algorytmu, który

nie zezwoli  na wydostanie się  materiału  badawczego poza obręb osób uprawnionych.  Należy

bezwzględnie  wprowadzić  w  dyspensarium  ewidencję  wejścia/wyjścia,  bądź  monitoring

umożliwiający elektroniczne  rozpoznawanie wizerunku. Wydaje się też koniecznym zastosowanie

w badaniu narzędzia weryfikującego kompetencje dyspensariusza w wypełnianiu dokumentacji.

Opracowano zatem koncepcję narzędzia analitycznego w postaci Testu kompetencji urzędowych.

Dla  każdego  wzoru  dokumentu  wymagającego  interakcji  zastosowanego  w  badaniu  przyjęto

100%  dla  ilości  rubryk  do  wypełnienia  (np.  10  rubryk  to  100%,  czyli  każda  rubryka  w  tym

przypadku to 10% dokumentu, 13 rubryk to 7.69 %). Każda niepoprawnie wypełniona rubryka,

będzie  obniżać  wynik  sprawności  badanego/dyspensariusza  w  wypełnieniu  dokumentu  o  jej

wartość  procentową.  Test  będzie  pełnił  także  funkcje  motywacyjne  w  odniesieniu  do

dyspensariusza, który na bieżąco może podnosić swoje kwalifikacje*.

* wszelkie informacje szczegółowe dostępne są u Autorów.
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