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szanowna pani
Barbara konieczna
Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy
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Przekazuję Państwu odpowiedz na interpelację z dnia 19 sierpnia 2o2O r. w sprawie działających
na terenie miasta Tychy automatów sprzedających produkty

cBD

m.in. susz ijointy.

Po otrzymaniu informacji o automatach, rozmieszczonych w róznych częściachmiasta, w dniu 30
liPca br. o tym fakcie został poinformowany Rzecznika Praw Dziecka. Dodatkowo korespondencja
z oPisem problemu została skierowania do Sekretarza Stanu - Michała Wójcika oraz Przewodniczącej

Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich

- Moniki

Lipińskiej.

W załączeniu przekazuję

kserokopię wysłanych pism do wymienionych podmiotów.

W dniu 20 sierpnia br. wpłynęłaodpowiedz od Rzecznika Praw Dziecka, ktory dzięku jąe za
wrazliwoŚĆ oraz troskę o dobro dzieci poinformował o przekazaniu sprawy do Ministerslwa Zdrowia Depańamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny oraz do Powiatowej Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej w Tychach w załączeniu przekazuję kserokopię pisma.

oferowane w automatach zawierĄą maksymalnie do 0,2 procent
Psychoaktywnego THC, które zgodnie z polskim prawnym czynią wyrob całkowicie legalnym,

Produkty

CBD

Dopuszczenie do sprzedazy środkowpsychotropowych reguluje Ustawa

z

dnia 6 września 2001 roku

o Prawie farmaceutycznym, ktore to przepisy określajązasady oraz tryb dopuszczenia produktu do
obrotu określając jego działania niepoządane, mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów.

Dodatkowo informuję, żeWydziałEwidencji DziałalnościGospodarczej, nie wydaje zezwoleń na

Prowadzenie takiej działalności.Wydział dokonuje wpisów do Centralnej Ewidencji i lnformacji
o DziałalnościGospodarczej (CElDG). Rejestr ten to ogólnopolska baza prowadzona przez

Ministerstwo Rozwoju, Depańament Małych i Srednich Przedsiębiorstw, zawierająca dane
przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalnośći działających w formie spółek cywilnych.
W razie powzięcia informacji o wykonywaniu działalnościgospodarczą niezgodnie z przepisami,

a

takze w razie stwierdzenia zagrożenia zycia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód
majątkowych w znacznych rozmiarach lub bezpośredniego zagrozenia środowiskaw wyniku
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wykonywania tej działalności,zgodnie

z

ustawą ,,Prawo przedsiębiorców", nalezy powiadomić
właściwieorgany ścigania,Jeśliprowadzona działalnośó, narusza przepisy prawa, zawiadomienie
mozna również skierowaó do Ministra Rozwoju, który prowadzibazę CElDG.
Omawiana sprawa została zgłoszona na Komendę Miejską Policji w Tychach, w chwili obecnej
prowadzone jest śledztwoprzez prokuraturę.

Z poważaniem
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załaczniki:

1.
2.
3,
4.

Kopia
Kopia
Kopia
Kopia

pisma do Rzecznika Praw Dziecka;
pisma do Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich;
pisma do Sekretarza Stanu;
pisma - odpowiedź Rzecznika Praw Dziecka.

Otrzvmuia:

1,

2.
3.
4.

Urszula Pażdziorek - Pawlik - Pzewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw
Społecznych i Samoządowych;
Aneta Luboń - Stysiak -Sekretaz Miasta;
Wydział Ewidencji DziałalnościGospodarczej;
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§zanowny Pan
Mikołaj Pawlak
Rzecznik Praw Dziecka
ul. Chocim§ka 6
01-791 Warszawa

Niniejszym zw1acam §ię do Pana o zajęcie slanowi§ka lub podjęcie stosownYch
działań w związku z opisaną poniżej §ytuacją.
Na terenie miasta Tychy pojawiły się automaty WEEDPOINT, w ktÓrych oferowane są
ceńyfikowane produkty CBD. W lnternecie znajdziemy informaĄe, Że,,$usz, który moŻna
zakupió w automacie zawiera głownie aktywny składnik CBD nieP§YchoaktYwnY
* i zawiera tylko maksymalnie do 0,2
kannabinoid o szeregu pozytywnych właściwości
procent psychoaktylvnego THC, zgodnie z polskim statusem prawnym, ktory takie stęŻenie
dopuszcza" (www.weednews.pl). Automaty oferują m.in. susz konopny w torebkach
o różnych smakach, czy też gotowe ,,skręty" tzw, putf joint. Jako przeznaczenie tych
produktów producent wskazuje cele terapeutyczne, waporyzacja lub aromateraPia, Zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r" o pfteciwdziałaniu nalkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r,
poz. 852 z póżn. zm.), uprawa i sprzedaż produktow zawierających konopie włokniste tj.
roślinz galunku konopie siewne (Cannabis sativa L.), w ktorych suma zawańoŚci delta-9tetrahydrokannabinolu oraz kwasu tetrahydrokannabinolowego (kwasu delta-9-THC-2karboksylowego} w kwiatowych lub owocujących wiezchołkach roŚlin, z ktÓrych nie usunięto
zywicy, nie pzekracza o,2 procenta w przeliczeniu na suchą ma§ę, jest legalna. NaleŹY
jednak zwrocic uwagę, że o ile dystrybucja w/w produktÓw jest dozwolona, to automatY
WEEDPoiNT znajdują się w miejscach ogolnodostępnych (ekspozycja zewnętrzna) i są
czynne 24h. płatno§c za oferowane produkty następuje za pomocą gotowki, DostęP do
oferowanych produktow jest więc całkowicie swobodny i nieograniczony - w tym równieŻ dla
osob małoletnich.
jest
W Miejskim programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok głównym celem
psychoaktYwnYch na
,,ograniczenie zjawiska uzywania narkotykow i nowych substancji
terenie miasta Tychy", a jednym z celow szczegołowych: ,,Zmnie.iszenie zainteresowania
środkami psychoaktywnymi wśroddzieci, młodziezy i młodych dorosłych poprzez realizac.ię
rekomendgwanych prog.amow profilaktycznych". Mając na uwadze powyższe cele chcę

V
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wylazic zaniepokojenie oraz troskę o najmłodszych, nieletnich mieszkańcow miasta Tychy,
d|a których niewinne sięgnięcie po produkt CBD, w pzyszłościrnoze prowadzić do
uzaleznienia od innych środkow psychoaktywnych. Ogolnodoslępnośćautomatow, a ca za

tym idzie promocja pałenia może być przyczyną złych

nawykow

w konsekwencji, ktorych w pzyszłościorganizm będzie gozej funkcjonował i zostanie

narażony na poważne choroby,
Niniejsze pismo nie ma na celu kwestionowania legalnościproduktow oferowanych
w automatach. Takie automaty działają nie tylko na terenie naszego miasta, ale równiez na
terenie calego kra,|u, a nadto w sposób nie budzący wątpliwości mozna ustalić producenta
w/w produktow oraz zapoznac się z jego ofeńą dostępną w lnternecie, prowadzona
działalnosc aospodarcza jesi całkowicie legalna, Moim celem nie jest rowniez ograniczanie
Prowadzenia przedmiotowej działalności.Wyrazam jedynie obawę, czy swobodny i niczym
nieskrępowany dostęp do tzw. legalnego suszu nie spowoduje negatywnych konsekwencji
dla dzieci i młodzieży, ktora zdecydu.je się na zakup oferowanych produktow, a następnie
skorzysta z nich. Nalezy wskazac, że o ile przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o Pzeciwdziałaniu narkomanii dopuszczają uprawę i spzedaz produktów zawierających
konopie włokniste, o tyle na wzór rozwiązań zastosowanych dla napojow alkoholowych czy
też wYrobÓw tytoniowych, pzepisy nie zabraniają ich spzedaży, podawania oraz
udostępniania osobom do lat 18, Producenci i podmioty oferujące je na rynku nie są również
zobowiązani do umieszczenia widocznych i czytelnych informacji o potencjalnych
zagrozeniach związanych z uzywaniem tych produkiów, których nie sposób przecież
wykluczyć,

Ponownie podkreŚlając troskę o dobro najmłodszych, nieletnich mieszkańców nie
okazjami
Pnyczyniającymi się do powstawania uzaleznień, zwracam się o zbadanie pzedmiolowej
sprawy i zajęcie slanowiska pzez Rzecznika Praw Dziecka, jak równiez rozważenie podjęcia
stosownych działań w zakresie stanowienia prawa ograniczającego swobodny dostęp do
produktów zawierających konopie włókniste.

tylko naszego miasta, ktorych powinniśmy chronić przed wszelkimi
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§zanowna pani
Monika Lipińska
Przewodnicząca

KomisjiPolityki
Społecznej
żwiązku Miast Polskich
ul. Robocza 42
61_517 Poznań

NiniejszYm zwracam się do Pani o zajęaie stanowiska lub podjęcie stosownych
działań w związku z opisaną poniżej sytuacją"
Na terenie miasta Tychy po,iawiły się automaty WEEDpO|NT, w ktorych oferowane są
ceńYfikowane ProduklY C8D. W lnternecie znajdziemy informacje, ze
,,susz, ktory mozna
zakuPiĆ W automacie zawiera głÓwnie aktywny składnik cBD niepsychoaktywny
kannabinoid o szercgu pozytywnych właściwosci i zawiera tylko maksyrnalnie do
0,2
Procent PsYchoaktywnego THC, zgodnie z polskim statusem prawnym, który takie stęzenie
doPuszcza" (www,weednews.pl). Automaty oferują m,in. §usz konopny w torebkach
o roznYch smakach, czy łeżgotowe ,,skręty" żw. puff joinl, Jako pęeznaczanie tych
PloduktÓw Producenl wskazuje cele terapeutyczne, waporyzację lub aromaterapię, Zgodnie
z zaPisami uslawy z dnia 29 lipca 2005 r. o pzeci\rydziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r.
Poz, 852 z PoŻn. zm.). uprawa i spzedaz produktow zawłerających konopie włókniste tj.
roŚlin z gatunku konopie siewne (Cannabis §ativa L.), w ktorych §uma zawańości
delta_9_
tetrahydrokannabinolu ora7 kwasu tetrahydrokannabinolowego (kwasu delta_g_THC_2_
karboksYlowego) w kwiatowych lub owocujących wierzchołkach roślin,z ktorych
nie usunięto
zYwicY, nie Przekracza a,2 procent w przeliczeniu na suchą masę, jest legalna.
Należy
jednak zwrocic uwa9ę, ze o ile dystrybucja w/w produktow jesl
dozwolona, to automaty
WEEDPO|NlT znajdują się w miejscach ogólnodostępnych (ekspozycja zewnętzna) i
są
czYnne 24h. PłatnoŚc za oferowane produkty następuje za pomocą golowki. Dostęp
do
oferowanYch Produktow jest więc całkowicie swobodny i nieograniczony w tym rownież
dla
osob mało|etnich.
W Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok głównym cełem jest
,,Ograniczenie zjawiska uzywania narkotykow i nowych substanc.ii psychoaktywnych na
terenie miasta Tychy", a jednym z celów szczegołowych: ,,Zmnie.iszenie zainteresowanta
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Środkami psychoaktywnymi wśroddzieci, młodziezy i młodych dorosłych poprzez realizację
rekomendowanych programów profilaklycznych". Mając na uwadze powyzsze cele chcę
wyraziĆ zaniepokojenie oraz troskę o najmłodszych, nieletnich mieszkańców miasta Tychy,
dla ktorych niewinne sięgnięcie po produkt CBD, w pzyszłościmoże prowadzic do
uzaleznienia od innych środków psychoaktywnych - w tym zawierających narkotyczne
substancje, ktore bez wątpienia mają destrukcyjny wpływ nie tylko na rozwój i organizm
młodych ludzi, ale rownięz na ich funkcjonowanie w społeczeństwie, Nalezy podkreslić, że
Prowadzenie działań edukacyjnych i uświadamiających młodziez o skutkach zażywania
szkodliwych substancji jest proce§em niezwykle złozonym i wymagającym sporego
zaangaŻowania podmiotow za to odpowiedzialnych, a z drugiej strony spotykamy się
z sytuacją, w ktorej ogólnodostępnośc opisanych automatów, a co za tym idzie promocja
palenia, utludnia osiągnięcie zakładanych celow działań profilaktycznych.
Niniejsze pismo nie ma na celu kwestionowania legalnościproduktow oferowanych
w automatach. Takie automaty działają nie tylko na terenie naszego miasta, ale rowniez na
terenie całego kraju, a nadto w sposob nie budzący wąlpliwości można ustalic producenta
Ww produktow oraz zagoznać się z jego ofertą dostępną w lnternecie, prowadzona
działalnośćgospodarcza jest całkowicie legalna. Moim celem nie jest równieź ograniczanie
Prowadzenia pzedmiotowej działalności.Wyrazarn jedynie obawę, czy swobodny i niczym
nieskrępowany dostęp do tzw. legalnego su§zu nie spowoduje negatywnych konsekwencji
dla dzieci i rnlodzieźy, ktora zdecydu,je się na zakup oferowanych produktów, a następnie
skorzysta z nich. Należy wskazać, że o i]e przepisy ustawy z dnia 29 lipca 200§ r.
o przeciwdziałaniu narkomanii dopuszczają uprawę i spzedaz produktow zawierających
konopie włókniste, o tyle na wzor rozwiązań zastosowanych dta napojów alkoholowych czy
też wyrobow tytoniowych, pzepisy nie zabraniają ich spzedaży, podawania oraz
udostępniania osobom do lat 18. Producenci i podmioty oferujące je na rynku nie są rowniez
zobowiązani do umieszczenia widocznych i czytelnych informacji o potencjalnych
zagrozeniach związanych z uzywaniem tych produktow, ktorych nie sposob pzecież
wykluczyó.
Ponownie podkreślając troskę o dobro najmłodszych, nieletnich mieszkańcow nie
tylko na§zego miasta, ktorych pcwinniśmychronić przed wszelkimi okazjami
przyczynialącymi się do powstawania uzaleznień, zwracarn się o zajęcie stanowiska przez
Panią Przewodniczącą, jak rownieź rozważenie podjęcia możliwych działań prowadzących
do ograniczenia swobodnego dostępu do automatow.
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NiniejszYm zwracam się do Pana o zajęcie stanowiska lub podjęcie stosownych
działań w związku z opisaną ponizej sytuacją.
Na lerenie miasta Tychy pojawiły §ię automaty WEEDPOlNT, w których oferowane są
ceńYfikowane Produkty CBD. W lnternecie znajdziemy informacje, że ,,su§z, ktory można
zakuPiĆ w automacie zawiera głównie aktywny składnik CBD niepsychoaktywny
kannabinoid o §zeregu pozytywnych właściwości
* i zawiera tylko maksymalnie do 0,2
Procenł P§ychoaktywnego THC, zgodnie z polskim statusem prawnym, ktory takie stężenie
doPuszcza" (www,weednews.pl). Automaty oferują m.in, §usz konopny w torebkach
o roznYch §makach, czy też gotowe ,,skręty" tzw, puff joint. Jako przelnaczenie tych
Produktow producent wskazuje cele te rapeutyczne, waporyzację lub aromaterapię, Zgodnie
z zaPisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu narkomanii (t,j. Dz, |,J. z2019 r.
Poz. 852 z PoŻn. zm"), uprawa i spzedaz produktow zawierających konopie włokniste tj.
roŚlin z gatunku konopie siewne (Cannabis sativa L.), w ktorych suma zawańości delta-9teirahydrokannabinolu araz kwasu tetrahydrokannabinolowego (kwasu delta-9-THC-2karboksylowego) w kwiatowych lub owocujących wierzchołkach roślin, z których nie usunięto
ŻYwicY, nie Pzekracza 0,2 procent w przeliczeniu na suchą masę, jest legalna, Nalezy
jednak zwrócic uwagę, że o ile dystrybucja w/w produktow jest dozwolona, to autornaty
WEEDPO|NT znajdują się w miejscach ogolnodostępnych (ekspozycja zewnęlzna) i są
czYnne 24h. PłatnoŚÓ za oferowane produkty następuje za pomocą gotowki. Doslęp do
oferowanych produktów jest więc całkowicię swobodny i nieograniczony w tym również dla
osob małolstnich.
W Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok głównym celem jest
,,Ograniczenie zjawiska używania narkotykow i nowych substancji p§ychoaktywnych na
terenie miasta Tychy", a jednym z celów szczegołowych: ,,Zmniejszenie zainteresowania
Środkaml psychoaktywnymi wśród dzieci, młodzieży i młodych dorosłych pCIprzez realizację
rekomendowanych programów profilaktycznych". Mając na uwadze powyższe cele chcę
wYraziĆ zaniepokojenis olaz troskę o najmłodszych, nieletnich mieszkańców miasta Tychy,
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dla ktorych niewinne sięgnięcie po produkt CBD, w przyszłościmoże prowadzic do
uzaleznienia od innych środkow psychoaktywnych - w tym zawierających narkotyczne
substancje, które bez wątpienia mają destrukcyjny wpływ nie tylko na rozwój i organizm

młodych ludzi, ale równiez na ich funkcjonowanie w społeczeństwie. Nalezy podkreślić, ze
Prowadzenie działań edukacyjnych i uświadamiających młodziez o skutkach zażywania
szkodliwych substancji jest procesem niezwykle złozonym i wymagającym sporego
zaangaŻowania Podmiotow za to odpowiedzialnych, a z drugiej §trony spotykamy się
z sYtuacją, w której ogolnodostępnośc opisanych aulomatów, a co za tym idzie promocja
palenia, utrudnia osiągnięcie zakladanych celow działań profilaktycznych,
Niniejsze Pismo nie ma na celu kwestionowania legalnościproduktów oferowanych
w automatach, Takie automaty działają nie tylko na terenie naszego miasta, ale również na
terenie całego kraju, a nadto w sposób nie budzący wątpliwości można ustalić producenta
Ww ProduktÓw oraz zapoznac się z jego ofeńą dostępną w lniernecie, prowadzona
działalnoŚc gospodarcza jest całkowicie legalna. Moim celem nie jest również ograniczanie
Prowadzenia pzedmiotowej działalności.Wyrazam jedynie obawę, czy swobodny i niczym
nieskręPowany dostęp do źw. legalnego suszu nie spowoduje negatywnych konsekwencji
dla dzieci i młodziezy, która zdecyduje się na zakup oferowanych produktow, a następnie
skozysta z nich. Należy wskazac, ze o ile przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o Pzeciwdziałaniu narkomanii dopuszczają uprawę i sprzedaż produktow zawierających
konoPie włókniste, o tyle na wzor rozwiązań zastosowanych dla napojow alkoholowych czy
tez wyrobow tytoniowych, pzepisy nie zabraniają ich sprzedazy, podawania oraz
udostępniania osobom do lat '18. Producenci i podmioty oferujące je na
rynku nie są rowniez
zobowiązani do umieszczenia widocznych i czytelnych informacji o potencjalnych
zagroŻeniach związanych z używaniem tych produktow, klórych nie sposob pnecież
wykluczyć.
Ponownie podkreślająctroskę o dobro najmłodszych, nieletnich mieszkańcow nie
tylko na§zego miasta, ktÓrych powinniśmy chronić przed wszelkimi okazjami
Przyczyniającymi slę do powstawania uzależnień, zwracam się o zbadanie pzedmiotowej
§Pra\ły i zajęcie slanowiska przez Pana Sekretarza, jak również rozważenie podjęcia
stosownych działań w zakresie stanowienia prawa ograniczającego swobodny doslęp do
p rod uktów zawier ających konopie włókniste.
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Utząd Miasta Tychy
ePuap
dotyczy sprawy SWZ.8 l'35.2.8.żOż0

Szanou,ni Pańshło.

uprzejmie informuję. ze dnia

l0 sierpnia

(data wplywu) 2020 r. do Biura Rzecznika

Praw Dziecka wplynęła ktlrespondencja w przedmiocie zwiększającej się na terenie miasta

w

TYchY liczby automatów WEEDPOINT,

których olerowane są produkty z konopi

sierłłryc h. zawieraj ących kannabi diol (C BD).

Mając na urvadze stan zdrowia małoletnich dzieci i miodzieży oraz fakt, iz Rzecznik

Praw Dziecka dziata na rzęcz ochrony praw dziecka. w szczególności prawa do życia

i

ochronY zdrorvia a sprawa wykracza poza ustawowe zadania Rzecznika

Praw

Dziecka

stosowniedoart. l0ust. l pkt7iań. 10aust. 1ustawyzdniaóstycznia2000r.oRzeczniku
Praw Dziecka (Dz. U. z 2a20 r. poz. 14l ), Rzecznik wl,stąpił z prośbąm.in. do Ministerstwa

Zdrowia

*

Departamentu Zdrowia Publicznego

Sanitarno-Epiderniologicznej

w

Tychach

o

i

Rodziny oraz do Powiatowej Stacji

podjęcie działań zgodnie

z

kompetencjami

i przedstawienie stanowiska wobęc podniesionych postulatów.

Jednocześnie w imieniu Rzecznika Praw Dziecka dziękuję za wrażlirł,ość
i troskę
o dobro dzieci.

lĘbrnuię, że łld clnia 29 czenl'cą 2020 r. siedziha Biura R:ęczniką Pralt, Dziecka nieścisię ptld

nou|1m

adresem. Z uv,ąH,i na p{J|Ą)źs:e. proszę hieżącq korespondenL,!ę kierowac na adres:

ul. Chociłnska ó.00-79

l

lł'arszay,ą,
Z

pau,ażałliem
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6, 00-79l

Warszawa,
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