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FAQ – strefa dymu 

Zbiór często zadawanych pytań 
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Czym jest CDB? 
Kannabidiol w skrócie CBD to organiczny związek chemiczny z grupy kannabinoidów występujący w 
konopiach. Konopie to zbiorcza nazwa roślin z rodziny konopiowatych, które uprawia się celem 
pozyskania m.in. włókna konopnego, albo kannabidiolu (CBD). CBD nie jest uważana za substancję 
psychotropową, nie jest również klasyfikowana jako substancja uzależniająca i odurzająca. 
  
 
 
 
 
To grupa do której zalicza się substancje, których rodzaj oraz liczebność zależy od wielu 
indywidualnych uwarunkowań (np. płci, wieku, stanu gospodarki hormonalnej, chorób, genetyki). 
Organizm nie wytwarza wystarczającej ilości kannabinoidów, która byłaby w stanie naprawić zużyte 
lub uszkodzone tkanki i komórki. Ludzie nie mogą też wyprodukować wszystkich występujących w 
naturze związków chemicznych tego typu, dlatego wspomagać się substancjami pozyskiwanymi z 
roślin. 
  
 
 
 
Obecnie CBD nie jest uważana za lekarstwo, a zatem jest legalnie dostępna. W większości krajów Unii 
Europejskiej CBD nie jest wpisana na listę leków. Wszystkie nasze produkty powstają ze 
sprawdzonych i certyfikowanych przez EU katalog odmian konopi uznanych za legalne. Nie udzielamy 
zaleceń dotyczących stosowania, efektu i dawkowania.  
  
 
 
 
 
 
 
W Polsce legalnie można sprzedawać produkty z konopi włóknistych, w których suma zawartości 
delta- -9-tetrahydrokannabinolu oraz kwasu tetrahydrokannabinolowego (kwasu delta-9-THC-2-
karboksylowego) w kwiatowych lub owocujących wierzchołkach roślin, z których nie usunięto żywicy, 
nie przekracza 0,20% w przeliczeniu na suchą masę.  
  
 
 
 
 
 
 
Gotowe produkty mogą znajdywać się na półkach sklepowych. Działalność gospodarcza musi zostać 
odpowiednio sklasyfikowana, jednakże Polska Klasyfikacja Działalności nie wyodrębnia specjalnej 
podklasy dla produktów konopnych i zawierających CBD. 
  
  

 

Czym jest kannabidiol? 

Czy CBD jest lekarstwem? 

Czy sprzedaż produktów CDB jest w Polsce 
legalna? 

Czy sprzedawanie produktów CDB może 
odbywać się w sklepie stacjonarnym? 
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Czy produkt był przebadany? 
Są przeprowadzane badania laboratoryjne, których wyniki producenci muszą nam dostarczyć. Badania się 
niezbędne, aby móc legalnie sprzedawać kwiaty konopi. Badania dostarczane są do nas przez producentów, 
powtarzamy badanie również w niezależnym laboratorium na terenie Polski oraz Szwajcarii. Analizy produktów 
znajdziesz pod linkiem: https://giet.pl/analizy/. 
  
 
 
 
 
Wszystkie nasze produkty są przeznaczone do waporyzacji lub aromaterapii. Nie do spożycia lub palenia. 
Waporyzacja i palenie to obecnie dwie najpowszechniejsze metody korzystania z suszu CBD. 
Waporyzacja polega na podgrzaniu suszu do określonej temperatury, w której susz zaczyna wydzielać 
kannabinoidy wraz z terpenami do pary, którą następnie inhalujemy przez ustnik waporyzatora. 
  
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z regulacjami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii sprzedaż konopi włóknistych w Polsce 
jest legalna, natomiast na skutek wpisania produktów CBD na listę tzw. nowej żywności, polskie 
urzędy, w tym w szczególności Główny Inspektorat Sanitarny, opiniują, że produkty te nie mogą być 
sprzedawane jako produkty żywnościowe.  
  
 
 
 
Nasze produkty zapakowane są w zgrzewanych saszetkach o gramaturze 1g oraz w poręczne 
akrylowe słoiki o gramaturach 2 oraz 5g. Posiadamy również produkty pre-rolls w bibułce zamknięte 
w plastikowej ampułce.  Słoiczki zawierają przegrodę trzymającą dłużej aromat oraz zmniejszającą 
powierzchnię, co powoduje że zmniejsza się szansa na kruszenie suszu. Opakowanie jest zamknięte 
oraz posiada plombę typu VOID, która zabezpiecza przed ingerencją. Po naruszeniu plomby 
dystrybutor oraz producent nie odpowiadają za zawartość opakowania. Tym samym po naruszeniu 
plomby konsument odstępuje od prawa do zwrotu produktu. Dopóki plomba nie jest uszkodzona, 
producent i dystrybutor ponoszą odpowiedzialność za zawartość. Gwarantuje to, że wartość THC jest 
poniżej dopuszczalnego prawnie 0,2%. Zgodnie z postanowieniem prokuratora o numerze sprawy 
745.2019 towar dystrybuowany przez firmę Canabia Sp. z o.o., z siedzibą w Nysie wpisaną w Krajowym 
Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000793928, REGON: 383853651, NIP: 7532453421, jest w 
pełni legalny i dopuszczony do obrotu.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Jak spożywać susz CBD? 

Czy można spożywać CBD jako produkt 
spożywczy? 

Co w przypadku kontroli policji? 

https://giet.pl/analizy/
https://giet.pl/analizy/
https://giet.pl/analizy/
https://giet.pl/analizy/
https://giet.pl/analizy/
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Wątpliwości 
Kwestie prawne sankcjonuje regulamin, zamieszczony na każdej etykiecie oraz dostępny na stronie 
www.giet.pl. W przypadku wątpliwości certyfikatu legalności pytania prosimy kierować do rzecznika 
Canabia. Prześlemy stosowne dokumenty, ewentualnie dodatkowe próbki do badania 
toksylogicznego. Bezpodstawna konfiskata lub naruszenie plomb przez służby bez wcześniejszej 
weryfikacji dokumentów, będzie skutkowało wnoszeniem wniosku o odszkodowanie i utrudnianie 
prowadzenia firmy.  
  
Rzecznik 
Canabia Sp z.o.o       
Andrzej Hajduk    
tel. 730 550 350 
 
Canabia Sp. z o.o., z siedzibą w Nysie wpisaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 
0000793928, REGON: 383853651, NIP: 7532453421 zajmuję się dystrybucją suszu CBD, konopii 
włoknistej oraz pochodnych produktów.  
 
 
 
 
Kancelaria Prawna KHG zajmuje się obsługą prawną podmiotu Canabia Sp. z o.o. W przypadku 
dodatkowej chęci weryfikacji prosimy o kontakt z kancelarią prawną.  
 
Dane kontaktowe: 
KHG HUPAJŁO I PARTNERZY KANCELARIA ADWOKACKO-RADCOWSKA 
ul. Dmowskiego 3/9, 50-203 Wrocław 
NIP: 8982241949 
REGON: 369692495 
KRS: 0000723059 
TEL: +48 71 796 41 65 
MAIL: sekretariat@khg.pl 
 
 

 

Opieka prawna 
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Kontakt 

Jeśli mają Państwo pytania, 
zapraszam do kontaktu. 
 

 

 
ul. Dmowskiego 3/9  
50-203 Wrocław 

 
 

sekretariat@khg.pl 
 
+48 71 796 41 65 
+48 535 132 335 
 
www.khg.pl 
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RAFAŁ KUFIETA 

Rafal.kufieta@khg.pl 
+48 693 447 770 
 

 

MACIEJ  GRZEGORCZYK 

Maciej.Grzegorczyk@khg.pl 
+48 609 804 156 
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