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Липень 2019 
 

USTAWA 

z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu narkomanii 

ЗАКОН 

від 29 липня 2005 року 

про протидію наркоманії 

 

Rozdział 7 

Przepisy karne 

 

Розділ 7 

Кримінальні положення 

Art. 53. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, wytwarza, 

przetwarza albo przerabia środki odurzające lub substancje 

psychotropowe albo przetwarza słomę makową, podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3. 

1a. Kto, wbrew przepisom ustawy, wytwarza, przetwarza 

albo przerabia nowe substancje psychoaktywne, podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do lat 3. 

 

2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1 lub 

1a, jest znaczna ilość środków odurzających, substancji 

Стаття 53. 1. Кожен, хто, всупереч положенням цього 

Закону, виробляє, переробляє або переробляє наркотичні 

засоби або психотропні речовини або переробляє макову 

солому, підлягає покаранню у вигляді позбавлення волі до 3 

років. 

1a. Той, хто, всупереч положенням Закону, виробляє, 

переробляє або переробляє нові психоактивні речовини, 

підлягає штрафу, позбавлення волі або позбавлення волі на 

строк до 3 років. 

2. Якщо суб'єкт акта, зазначений у пункті 1 або 1a, чи 

існує значна кількість наркотичних засобів, психотропних 
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psychotropowych, słomy makowej lub nowych substancji 

psychoaktywnych, lub czyn ten został popełniony w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, sprawca podlega 

grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 

3. 

Art. 54. 1. Kto wyrabia, posiada, przechowuje, zbywa lub 

nabywa przyrządy, jeżeli z okoliczności wynika, że służą one lub 

są przeznaczone do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania 

lub przerobu środków odurzających, substancji psychotropowych 

lub nowych substancji psychoaktywnych, podlega grzywnie, 

karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

 

2. Tej samej karze podlega, kto: 

1) przystosowuje do niedozwolonego wytwarzania, 

przetwarzania, przerobu lub konsumpcji środków odurzających, 

substancji psychotropowych lub nowych substancji 

psychoaktywnych naczynia i przyrządy, choćby były 

wytworzone w innym celu, albo 

2) wchodzi w porozumienie z inną osobą w celu 

popełnienia przestępstwa określonego w art. 53 ust. 2. 

 

речовин, макової соломи або нових психоактивних речовин, 

або цей акт був вчинений з метою фінансової або особистої 

вигоди, злочинець підлягає штрафу та позбавлення волі на 

строк не менше 3 років. 

Стаття 54. 1. Кожен, хто виробляє, утримує, зберігає, 

продає або купує прилади, якщо обставини вказують на те, 

що вони обслуговують або призначені для 

несанкціонованого виробництва, переробки або переробки 

наркотичних засобів, психотропних речовин або нових 

психоактивних речовин, підлягають штрафу, покарання. 

обмеження волі або позбавлення волі на строк до 2 років. 

2. Таке ж покарання застосовується до тих, хто: 

1) пристосовується до незаконного виробництва, 

переробки, переробки або споживання наркотичних засобів, 

психотропних речовин або нових судин і пристроїв 

психоактивних речовин, навіть якщо вони були зроблені з 

іншою метою, або 

2) укладає з іншою особою договір про вчинення 

злочину, зазначеного у ст. 53 п. 2. 

Art. 68. Kto prowadzi reklamę lub promocję wbrew 

zakazom określonym w art. 20 ust. 1 lub 3, podlega grzywnie, 

karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

 

Стаття 68. Хто здійснює рекламу або просування 

відповідно до заборон, встановлених у ст. 20, пункт. 1 або 3, 

з урахуванням штрафу, обмеження волі або позбавлення 

волі на строк до одного року. 

 


