Sytuacja konopi w Polsce. Czy czeka nas legalizacja?
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Jak wiadomo, według polskiego prawa posiadanie niewielkiej ilości marihuany jest
całkowicie nielegalne i zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. Ponadto posiadanie
znacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych podlega karze
pozbawienia wolności od roku nawet do lat 10. W Polsce procesy legalizacyjne nabrały
rozpędu zwłaszcza w ostatnich latach. Dzieje się tak dzięki pojawiającym się postępowym
projektom ustaw i popularyzacji świadomego podejścia do kwestii konopi – co niezwykle
cenne – także tej medycznej.
Aktualna sytuacja prawna konopi na świecie jest bardzo zróżnicowana – podczas gdy jedne państwa
dążą do jej legalizacji, inne wciąż zaostrzają kary za posiadanie nawet śladowych ilości suszu. W
Polsce nie tylko posiadanie, ale także hodowla konopi siewnych, niemalże pozbawionych substancji
odurzających, wymaga wpisu do specjalnego rejestru producentów konopi włóknistych, który
dokonywany jest przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Co jednak ważne, 1 listopada 2017 roku zalegalizowano użycie marihuany medycznej w przypadku
ciężkich chorób, jeśli inne metody terapii zawiodły. Medyczna marihuana, zawierająca więcej niż
dozwolone prawem dla konopi włóknistych 0,3 proc. THC, jeszcze niedawno nie mogła być
hodowana na terenie Polski. Zmieniło się to 7 maja br., gdy dopuszczono wytwarzanie surowca
farmaceutycznego, które możliwe jest po uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora
Farmaceutycznego. Dzięki temu, instytuty badawcze obecnie mogą produkować medyczną
marihuanę, a uprawy również mogą być na terenie Polski.

– Co ciekawe, posiadanie konopi z zawartością THC powyżej 0,3 proc. dozwolone jest w sytuacji, gdy
roślina przeznaczona jest do celów badawczych, na potrzeby badań lub testów naukowych. Aby
legalnie przeprowadzać takie testy, należy uzyskać zgodę odpowiedniej Komisji ds. Etyki Badań
Naukowych. Choć otrzymanie pozwolenia nie jest proste, pociesza fakt, że państwo stawia kroki w
celu poznania właściwości tak interesującej i pełnej zastosowań rośliny, jaką jest konopia – mówi
Damian Olędzki, założyciel marki HempKing, polskiego producenta wyrobów na bazie konopi
siewnych.
Jakie podejście do konopi ma Europa?
Procesy legalizacyjne przebiegające w niektórych państwach dotyczą zarówno marihuany medycznej,
jak i tej przeznaczonej do użytku rekreacyjnego. Stosowanie konopi w leczeniu chorób o ciężkim
przebiegu zostało zalegalizowane prawie we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej,
chociaż przepisy regulujące dostępność różnią się w zależności od kraju. Podobnie rzecz ma się w
przypadku uprawy konopi włóknistych o wysokiej zawartości CBD – jeżeli zawartość THC spełnia
wymogi prawne danego kraju, to produkty tego typu pozostają legalne w większości państw
członkowskich UE – oprócz Polski w tej grupie znajdziemy Niemcy, Austrię, Holandię, Francję,
Irlandię, Hiszpanię, Luksemburg, Szwajcarię, Grecję, Węgry, Cypr, Słowenię, Włochy, Bułgarię,
Szwecję, Estonię, Litwę oraz Łotwę. W niektórych krajach nabycie produktu na bazie CBD możliwe
jest wyłącznie do celów medycznych oraz wiąże się z okazaniem recepty od lekarza. Dzieje się tak
m.in. w Belgii, Portugalii, Rumunii, Danii czy Finlandii. Co ciekawe, CBD wciąż pozostaje całkowicie
nielegalne na terenie Słowacji. Najbardziej zróżnicowane wciąż pozostaje jednak prawo dotyczące
konopi indyjskich – ich posiadanie, uprawa i pozostawanie pod wpływem tej substancji jest już
kwestią znacznie bardziej kontrowersyjną – podobnie zresztą jak w Polsce.
Przeczytaj również: Nowe przepisy dotyczące upraw i przechowywania konopi wejdą w życie
7 maja
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