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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/098 – Przeciwdziałanie sprzedaży dopalaczy 

 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontrolerzy Iwona Soroczyńska – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr LKA/149/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1 – 2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Izba Celna w Katowicach1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Pani Barbara Basista – Dyrektor Izby Celnej w Katowicach2 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

 

Izba Celna w Katowicach skutecznie realizowała czynności zapobiegające 
sprowadzaniu środków zastępczych, w ramach obowiązujących w tym zakresie 
przepisów i rozwiązań organizacyjnych.  

Izba realizowała także postanowienia zawarte w Porozumieniu z dnia 
26 października 2011 r. pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym, Szefem 
Służby Celnej, Komendantem Głównym Policji i Głównym Inspektorem 
Farmaceutycznym o współpracy w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu  
do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych3.   

Dyrektor Izby Celnej sprawował właściwy nadzór nad podległymi jednostkami, 
realizującymi zadania związane z przeciwdziałaniem nielegalnemu obrotowi tzw. 
dopalaczy4.  

Za dobrą praktykę należy uznać prowadzenie przez Izbę działań informacyjnych, 
mających na celu zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej 
niebezpieczeństwa związanego z zażywaniem środków zastępczych, poprzez 
organizowanie spotkań z młodzieżą i mieszkańcami regionu oraz publikowanie  
na stronie internetowej Izby artykułów informacyjnych, dotyczących ujawniania 
w przesyłkach substancji odurzających.  

 
 

                                                           
1  Zwana dalej: Izbą Celną lub Izbą. 
2  Zwana dalej: Dyrektorem. 
3  Zwanym dalej: Porozumieniem. 
4  Zwanych dalej: środkami zastępczymi lub dopalaczami. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Uregulowania i przyjęte rozwiązania organizacyjne w obszarze 
ograniczenia dostępności środków zastępczych 

1.1. Struktura organizacyjna izb celnych została określona w załączniku Nr 1  
do zarządzenia Nr 61 Ministra Finansów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie 
nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym5. W § 1 Statutu Izby Celnej 
określono komórki organizacyjne wchodzące w jej skład. Z uwagi na fakt,  
iż nadany powyższym przepisem Statut nie przewidywał możliwości utworzenia 
innych komórek organizacyjnych, w Regulaminie Organizacyjnym Izby Celnej 
w Katowicach6 nie wyodrębniono komórki realizującej wyłącznie zadania z zakresu 
środków zastępczych.  

Dyrektor Izby Celnej wyjaśniła, że: „W regulaminie organizacyjnym Izby Celnej 
w Katowicach, brak jest zadań ściśle związanych ze środkami zastępczymi, 
natomiast jest szereg zadań, które w szerokim ujęciu mogą dotyczyć obszaru 
ograniczenia dostępności środków zastępczych”. Zadania te realizowały 
następujące wydziały Izby: 

− Zwalczania Przestępczości poprzez: rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie 
i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, przestępstw 
i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców w zakresie określonym w przepisach 
odrębnych; współpracę z innymi służbami i organami w zakresie 
przeciwdziałania i zwalczania przestępczości; prowadzenie czynności 
analitycznych z zastosowaniem analizy kryminalnej do rozpoznawania, 
wykrywania i zwalczania przestępczości w zakresie właściwości Służby Celnej;  
realizowanie niezbędnych czynności procesowych w granicach koniecznych  
do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa lub wykroczenia; 
realizowanie czynności zatrzymania osoby w trybie i przypadkach określonych  
w ustawie Kodeks postępowania karnego i w ustawie o Służbie Celnej. 

− Wydział Kontroli: koordynacja i nadzór nad prawidłowością wykonywania przez 
podlegle urzędy kontroli w zakresie przestrzegania środków polityki handlowej 
oraz zakazów i ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych; nadzór nad 
wykorzystaniem sprzętu służącego do przeprowadzania kontroli; kształtowanie, 
wdrażanie i nadzór nad jednolitymi standardami poboru próbek.  

− Wydział Zarządzania Ryzykiem: ocena i prognozowanie potencjalnych zagrożeń 
ekonomicznych i pozaekonomicznych w zakresie zadań wykonywanych przez 
Służbę Celną; pozyskiwanie, rejestrowanie, przetwarzanie i dystrybucja 
informacji niezbędnych do zarządzania ryzykiem, gromadzonych w Izbie 
i podległych urzędach oraz w innych instytucjach krajowych i zagranicznych; 
wdrażanie jednolitych standardów zarządzania ryzykiem oraz nadzór nad ich 
realizacją przez podległe urzędy; koordynacja działań w zakresie e-kontroli; 
współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w pozyskiwaniu 
i przetwarzaniu informacji w obszarach zadań wykonywanych przez Służbę 
Celną w zakresie zarządzania ryzykiem. 

− Referat Dochodzeniowo-Śledczy: koordynacja i nadzór nad prawidłowością 
postępowań prowadzonych przez urzędy jako finansowe organy postępowania 

                                                           
5  Dz. Urz. Min. Fin. z 2015 r. poz. 61 ze zm. 
6  Wg. Regulaminu Organizacyjnego Izby Celnej w Katowicach – tekst jednolity  wg. stanu prawnego na dzień 01 lipca 2016r., 

zawierający zmiany wprowadzone decyzjami Dyrektora IC: 80/2015, 3/2016, 11/2016, 13/2016, 42/2016 i 55/2016. 
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przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia 
skarbowe; rozpatrywanie środków zaskarżenia w zakresie ustalonym 
w przepisach ustawy Kodeks karny skarbowy dla organu nadrzędnego nad 
finansowym organem postępowania przygotowawczego; zatwierdzanie 
postanowień o odmowie wszczęcia, umorzeniu lub zawieszeniu dochodzenia, 
wydanych przez urząd jako finansowy organ postępowania przygotowawczego 
w zakresie uregulowanym w przepisach ustawy Kodeks karny skarbowy; 
przedłużanie dochodzeń prowadzonych przez urzędy w sprawach 
o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; koordynacja prowadzonych 
przez urzędy postępowań w sprawach o przestępstwa; prowadzenie postępowań 
przygotowawczych w sprawach o przestępstwa w zakresie określonym 
w przepisach odrębnych; koordynacja i nadzór nad prowadzeniem przez urzędy 
postępowań w sprawach o wykroczenia; występowanie do sądów z wnioskami 
o ukaranie oraz występowanie przed sądami w charakterze oskarżyciela 
publicznego w sprawach o wykroczenia w zakresie określonym w przepisach 
odrębnych; współpraca z organami ścigania, prokuraturą i sądami; sporządzanie 
wytycznych i opinii w zakresie stosowania Kodeksu karnego skarbowego; 
wnoszenie do sądów środków zaskarżenia orzeczeń wydanych przez sądy 
w sprawach o wykroczenia. 

− Wydział Akcyzy i Gier oraz Przeznaczeń Celnych: koordynacja i nadzór nad 
prawidłowością stosowania przez podległe urzędy regulacji prawnych z zakresu 
środków polityki handlowej oraz zakazów i ograniczeń wynikających z przepisów 
odrębnych.  

− Referat Likwidacji Towarów: prowadzenie spraw związanych z likwidacją 
towarów zajętych i przejętych przez organy celne w postępowaniu celnym, 
karnym skarbowym i sądowym. 

Zadania z zakresu przeciwdziałania sprzedaży dopalaczy realizowane były także  
przez odpowiednie komórki w podległych Izbie urzędach i oddziałach celnych 
poprzez: kontrolę warunków i wymogów określonych w przepisach odrębnych 
dotyczących przywozu i wywozu towarów; kontrolę towarów i środków 
przewozowych; wszczynanie postępowań w sprawach o przestępstwa i wykroczenia 
skarbowe oraz realizowanie niezbędnych czynności procesowych w granicach 
koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa lub wykroczenia; 
wykonywanie czynności związanych ze stosowaniem środków polityki handlowej 
oraz zakazów i ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych oraz kontrolę 
podróżnych przeprowadzaną w Oddziale Celnym Portu Lotniczego Katowice-
Pyrzowice7. 

(dowód: akta kontroli str. 4 – 39) 
 

1.2. Z uwagi na fakt, iż w przeciwieństwie do środków odurzających, substancji 
psychotropowych i prekursorów kategorii I, posiadanie środków zastępczych nie jest 
zabronione, w Izbie Celnej nie określono szczególnych sposobów ich 
przechowywania, ani szczególnego traktowania. Funkcjonował zatem specjalny  
tryb postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi 
i prekursorami kategorii I, w tym zasady ich przechowywania (w szafie pancernej, 
w zamkniętej strefie, pod całodobowa opieką Służby Dyżurnego Koordynatora,  
do momentu przewozu do magazynu narkotycznego przy Komendzie Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach). Według informacji udzielonej przez Dyrektora Izby Celnej 

                                                           
7  Zwanym dalej: OC PL w Pyrzowicach. 
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w odniesieniu do zatrzymanej substancji, wobec której istniało uzasadnione 
podejrzenie, że jest ona środkiem zastępczym, stosowano zasady postępowania 
i przechowywania w magazynie depozytowo-likwidacyjnym właściwego urzędu 
celnego, zgodnie z procedurami przewidzianymi dla zatrzymanych towarów.  

(dowód: akta kontroli str. 40 – 41) 

 

1.3. W Izbie Celnej nie wyznaczono funkcjonariuszy do realizacji zadań 
związanych wyłącznie z dopalaczami. Dyrektor Izby wyjaśniła, że: „Kontrole w tym 
obszarze realizują wszyscy funkcjonariusze uczestniczący w czynnościach 
obejmujących weryfikację danych zawartych w zgłoszeniach celnych oraz 
realizujący kontrolę towarów. Są to funkcjonariusze oddziałów celnych (w praktyce 
środki zastępcze ujawniane są ze względu na specyfikę odprawianych towarów 
w  Oddziale Celnym Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice i Oddziale Celnym 
Pocztowym w Zabrzu), referatów grup mobilnych i Granicznego Referatu 
Zwalczania Przestępczości.” 

(dowód: akta kontroli str. 41 – 42) 

 

1.4. W okresie objętym kontrolą w szkoleniach związanych tematycznie ze 
środkami odurzającymi i zastępczymi wzięło udział łącznie 239 funkcjonariuszy, 
w tym: 93 z Izby Celnej i 146 z podległych urzędów celnych8. Spośród szesnastu 
szkoleń przeprowadzonych w powyższym zakresie, zagadnienia związane 
z dopalaczami były tematem czterech: 
− Dopalacze w świetle znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii; 
− Zapoznanie z procedurami kontroli rynku dopalaczy (szkolenie zorganizowane 

przez Wojewódzką Inspekcję Sanitarną w Katowicach); 
− Obsługa urządzeń do detekcji i identyfikacji narkotyków, dopalaczy, materiałów 

wybuchowych, substancji toksycznych, nieznanych chemikaliów, leków, tworzyw 
sztucznych, materiałów radioaktywnych i zagrożeń biologicznych; 

− Dopalacze – czym są i jak działają (szkolenie zrealizowane przez Państwowy 
Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bielsku-Białej).   

(dowód: akta kontroli str. 59 – 60) 

 

1.5. Zgodnie z decyzją Nr 11/SC Szefa Służby Celnej z dnia 19 października 
2015 r. w sprawie powołania koordynatorów wykonujących zadania Lokalnego 
Punktu Kontaktowego w zakresie realizacji zadań Grup Zadaniowych9 w Izbie 
powołany został Koordynator Lokalnego Punktu Kontaktowego do spraw  
środków odurzających (psychoaktywnych)10. Koordynator LPK realizował zadania 
obejmujące czynności z zakresu zarówno środków odurzających podlegających 
przepisom ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny11, jak i środków 

                                                           
8  Stan zatrudnienia w Izbie Celnej w Katowicach i podległych jej urzędach celnych wynosił na koniec 2015 roku łącznie 1166 

osób, w tym: 397 w Izbie Celnej i 769 w urzędach celnych. 
9  Wcześniej decyzji Nr 10/S.C. Szefa Służby Celnej z dnia 11 lutego 2011 r.  
10 Zwanego dalej: Koordynatorem LPK. Funkcję koordynatora sprawował w okresie od 11 lutego 2011 r. do 13 września 

2013 r. oraz od 19 października 2015 r. do dnia zakończenia kontroli Jarosław Pieniek, pełniący służbę w Wydziale 
Zwalczania Przestępczości Izby Celnej.  

11  W brzmieniu Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm. 
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zastępczych. W zakresie dotyczącym wyłącznie dopalaczy Koordynator LPK 
podejmował w szczególności następujące czynności: 
− przygotowanie materiału roboczego dla Dyrektora Izby Celnej w Katowicach  

na spotkanie z wojewodą poświęcone środkom zastępczym (20 grudnia 2010 r.); 
− nawiązanie kontaktów roboczych z belgijską administracją celną celem wymiany 

informacji o środkach zastępczych (2010); 
− spotkania z przedstawicielami Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej w latach:  

2010, 2013, 2014 i 2015; 
− analiza taktyczna poświęcona ujawnieniom środków zastępczych w 2011 r.; 
− szkolenie wewnętrzne dla funkcjonariuszy Wydziału Zwalczania Przestępczości 

(2011); 
− koordynacja lokalna ogólnopolskich operacji wymierzonych w środki zastępcze 

Spice (2011) i Bezpieczna Szkoła (2016); 
− wymiana informacji z oficerem łącznikowym ambasady brytyjskiej z ramienia 

Agencji ds. Zorganizowanej Przestępczości –SOCA (Serious Organised Crime 
Agency) (2013); 

− przesłanie do Grupy Zadaniowej, zebranych we współpracy z Państwową 
Inspekcją Sanitarną, opinii o problemach związanych z ujawnianiem dopalaczy; 

− szkolenie (prezentacja) dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej z zakresu 
możliwości zwalczania środków zastępczych przez Służbę Celną i zasad 
współpracy (2014); 

− szkolenia w zakresie przeciwdziałania dopalaczom dla Służby Więziennej 
(w latach 2014-2016 dla Zakładów Karnych w Katowicach, Sosnowcu, Zabrzu, 
Bytomiu i Jastrzębiu Zdroju); 

− analiza strategiczna ogólnopolska dotycząca wprowadzania do obrotu środków 
zastępczych (2015); 

− zebranie ofert cenowych z laboratoriów wykonujących badania środków 
zastępczych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 
2015 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań 
mających na celu ustalenie, czy dany produkt jest środkiem zastępczym lub 
nową substancją psychoaktywną12 (2016). 

Koordynator LPK składał kwartalne i roczne Raporty z Działalności Koordynatora 
Krajowej Grupy Zadaniowej ds. Narkotyków w Izbie Celnej w Katowicach.  

 (dowód: akta kontroli str. 43 – 45, 195 – 200) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

 

 

 

                                                           
12 Dz. U. 2015 poz. 2018. 
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2. Podejmowanie działań w celu ograniczania dostępności środków 
zastępczych 

2.1. W Izbie Celnej w Katowicach sformułowano następujące ryzyka związane 
z przywozem, wytwarzaniem oraz wprowadzaniem na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych: 

− w Regionalnym Rejestrze Ryzyka: arkusz ryzyka Nr AOR 33-265 – Środki 
zastępcze tzw. dopalacze między innymi z krajów azjatyckich, np. z Chin, 
(sprzedaż, posiadanie);  

− w Systemie ZISAR: profil Nr AOR/001/R/000401/2015 o zasięgu regionalnym – 
Zagrożenie przemytem środków zastępczych we właściwości miejscowej 
Dyrektora Izby Celnej w Katowicach oraz Nr AOR/001/R/000089/2016 o zasięgu 
krajowym.  

 (dowód: akta kontroli str. 56) 

 

2.2. Na podstawie oględzin przeprowadzonych w OC PL w Pyrzowicach 
i Oddziału Celnego Pocztowego w Zabrzu stwierdzono, że w ramach zasobów 
rzeczowych niezbędnych do realizacji zadań z zakresu zwalczania dostępności 
środków zastępczych Izba posiadała: 

− detektor do wykrywania narkotyków TruNarc 1 szt. (w OC PL w Pyrzowicach); 

− detektor do wykrywania narkotyków VAPO Tracer 1 szt. (w OC PL 
w Pyrzowicach); 

− trzy psy szkolone do wykrywania narkotyków (w referatach grup mobilnych); 

− narkotesty (w OC PL w Pyrzowicach i referatach grup mobilnych);  

− prześwietlarki RTG będące na wyposażeniu referatów grup mobilnych oraz 
prześwietlarki RTG w OC PL w Pyrzowicach i Oddziale Celnym Pocztowym 
w Zabrzu (będące własnością odpowiednio: zarządzającego Portem Lotniczym 
i Poczty Polskiej) służące typowaniu do kontroli bagaży i przesyłek.  

(dowód: akta kontroli str. 56, 326 – 327) 

 

Oceniając przydatność posiadanego przez Izbę i podległe jej jednostki wyposażenia 
w urządzenia i sprzęt do zwalczania dostępności środków zastępczych, Dyrektor 
Izby Celnej podała między innymi, że: „Ustawowa definicja środka zastępczego nie 
wskazuje zamkniętego katalogu substancji. Oznacza to w praktyce brak możliwości 
zaprojektowania w pełni niezawodnego urządzenia lub prostej metody analitycznej, 
które bez dokładnych badań laboratoryjnych byłyby w stanie wstępnie rozstrzygać 
o ewentualnym zaliczeniu towaru do kategorii środków zastępczych. Oddziały celne, 
które realizują zadania kontroli celnej w międzynarodowym ruchy osobowym oraz 
pocztowym i kurierskim ruchu towarów z krajów trzecich, jak i referaty działające 
w strukturach Wydziału Zwalczania Przestępczości, wyposażone zostały 
w chemiczne narkotesty, reagujące w niektórych przypadkach na zawarte 
w próbkach analogi środków odurzających i substancji psychotropowych, jednak nie 
na wszystkie.”  

 (dowód: akta kontroli str. 61 – 62)  
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2.3. W przypadku ujawnienia substancji niedozwolonych w toku weryfikacji zgłoszeń 
celnych i kontroli przesyłek lub bagaży, wszczynano na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 6 
i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej13 dochodzenia 
o przestępstwa pospolite, karne skarbowe i wykroczenia. Według danych 
zgromadzonych w Centralnej Kartotece Celnej oraz Zintegrowanym Systemie 
Zarządzania Ryzykiem14, w wyniku kontroli przeprowadzonych przez 
funkcjonariuszy Izby Celnej oraz podległych urzędów i oddziałów celnych, w okresie 
objętym kontrolą wszczęto 26 629 spraw15, w tym 121 tj. 0,45% spraw dotyczyło 
środków zastępczych. Żadne z powyższych postępowań nie dotyczyło podmiotów 
wprowadzających do obrotu, bądź wytwarzających środki zastępcze.  

(dowód: akta kontroli str. 64 – 70)  

 

2.4. W toku szczegółowej analizy dokumentacji 10 postępowań o przestępstwo 
określone w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii16 
nie stwierdzono braków w dokumentowaniu poszczególnych czynności 
postępowania. Wszystkie dokumentacje zawierały w szczególności protokoły: 
przeprowadzenia czynności kontrolnych, zatrzymania/przyjęcia przedmiotów, użycia 
testera narkotykowego, oględzin zatrzymanego towaru; postanowienie o wszczęciu 
dochodzenia; zatwierdzone przez właściwego prokuratora rejonowego 
postanowienie o żądaniu wydania rzeczy i przeszukania oraz zatrzymaniu rzeczy; 
pokwitowanie zatrzymania rzeczy; dokumentację przesyłki (w tym: faktura, 
potwierdzenie nadania przesyłki, manifest lotniczy, zdjęcia); pismo do Wydziału 
Laboratorium Celnego Izby Celnej w Przemyślu, zlecające wykonanie badań 
zatrzymanej substancji; sprawozdanie z badań laboratorium.  

We wszystkich zbadanych przypadkach Laboratorium Centralne nie stwierdziło 
obecności środków odurzających i substancji psychotropowych wymienionych 
w załączniku Nr 1 i Nr 2 do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Jednocześnie 
w dziewięciu przypadkach sprawozdania zawierały informacje, że badana 
substancja może być składnikiem występującym w środkach zastępczych 
(dopalaczach). Z uwagi na powyższe, objęte badaniem postępowania zostały 
umorzone przez Dyrektora Izby Celnej, na zasadzie art. 17 § 1 pkt 2 kpk, z uwagi na 
brak znamion czynu zabronionego. Postanowienia o umorzeniu dochodzenia były 
zatwierdzone, przez właściwego prokuratora rejonowego. W dziewięciu spośród 
zbadanych przypadków orzeczony został przepadek zabezpieczonych towarów, 
a w jednym przypadku zwrot towaru właścicielowi. Zgodnie z postanowieniami 
podlegający przepadkowi towar został w siedmiu przypadkach zniszczony 
(dokumentacje tych postępowań zawierały protokoły zniszczenia towarów); 
w jednym przypadku przekazany Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi 
Sanitarnemu; w jednym do Komendy Wojewódzkiej Policji.  

(dowód: akta kontroli str. 71 – 136) 

2.5. Zgodnie z § 7 ust. 8 pkt 1 zarządzenia Nr 61 Ministra Finansów z dnia 
18 września 2015 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym17, 
komórka do spraw e-kontroli monitorująca Internet w zakresie naruszeń przepisów 
prawa w obszarze właściwości zadań realizowanych przez Służbę Celną, została 
zlokalizowana w Izbie Celnej w Opolu. Wyniki prowadzonych obserwacji stron 
                                                           
13 W brzmieniu Dz. U. z 2005 r., poz. 990 ze zm. 
14 Od lipca 2014 r. Zwanym dalej: ZISAR. 
15 W tym: 1 031 spraw o przestępstwa pospolite; 24 518 spraw karnych skarbowych i 1 080 wykroczeń. 
16 Dz. U. z 2016 r., poz. 224 ze zm. 
17 Dz. Urz. Min. Fin. z 2015 r. poz. 61 ze zm. 
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internetowych pod kątem występujących na nich ofert i cen środków zastępczych 
zawarto w Analizie strategicznej sporządzonej w Izbie Celnej w Katowicach w 2015 
roku, której celem było zbadanie ryzyka wprowadzania na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej środków zastępczych18. Informacje o towarach 
oferowanych na stronach internetowych zawarto także w programach szkoleń 
prowadzonych przez Koordynatora LPK dla Służby Więziennej. Dyrektor Izby Celnej 
wyjaśniła, że: „Wiedza na temat stron internetowych nie jest równoznaczna z wiedzą 
na temat podmiotów, które ich używają do wprowadzania środków zastępczych do 
obrotu. Dane takie mogłyby zostać pozyskane od firm hostingowych w trybie 
procesowym, jednak tryb ten względem środków zastępczych nie ma zastosowania, 
gdyż wprowadzanie środków zastępczych nie stanowi ani przestępstwa, ani 
wykroczenia, lecz jest deliktem administracyjnym, karanym w drodze decyzji przez 
państwowych inspektorów sanitarnych.” 

(dowód: akta kontroli str. 45, 141 – 184) 

 

2.6. W latach 2010 – 2016 Izba Celna prowadziła działania profilaktyczne 
i  informacyjne, mające na celu zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej 
niebezpieczeństwa związanego z zażywaniem środków zastępczych. Działania 
podejmowane w tym zakresie miały najczęściej charakter spotkań z młodzieżą 
w szkołach. W trakcie pogadanek tematyka środków zastępczych poruszana była 
łącznie z tematyką dotyczącą innych substancji określonych w ustawie z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.  

W okresie objętym kontrolą przeprowadzono 30 spotkań z młodzieżą19, 
dziewięć z mieszkańcami regionu20 oraz jedno sympozjum dla przedsiębiorców, 
zorganizowane w Szkole Policji w Katowicach. Ponadto w ramach prowadzonej 
polityki informacyjnej w latach 2013 – 2016 publikowano na stronie internetowej Izby 
artykuły informacyjne dotyczące ujawniania substancji odurzających w przesyłce.  

 (dowód: akta kontroli str. 137 – 140) 

 

Wskazując podstawowe problemy, które wpływają negatywnie na skuteczność walki 
z wprowadzaniem dopalaczy do obrotu Dyrektor Izby wymieniła między innymi: 
− traktowanie wytwarzania, wprowadzania do obrotu i przewozu środków 

zastępczych jako deliktu administracyjnego; 
− brak sankcji karnych uniemożliwia podjęcie wielu skutecznych działań, w tym 

czynności operacyjno-rozpoznawczych; 
− brak penalizacji posiadania nawet znacznych ilości środków zastępczych; 
− brak zakazu wewnątrzwspólnotowego nabycia środków zastępczych. 

Między innymi wymienione wyżej uwagi zawarte zostały w piśmie z dnia 18 maja 
2015 r.   skierowanym   do   Ministerstwa  Finansów21,  a  dotyczącym   kompetencji  

                                                           
18 Zwanej dalej: Analizą strategiczną. 
19 22 spotkań zorganizowano w szkołach, 3 w Szkole Policji w Katowicach, 2 w Izbie Celnej w Katowicach, 1 w Śląskim 

Urzędzie Wojewódzkim, 1 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, 1 na Uniwersytecie Śląskim.  
20 Spotkania podczas imprez lokalnych takich jak: Piknik Air Show Katowice, Piknik Służ Mundurowych Radzionków, WOŚP, 

Festyn Studencki i Młodzieżowy w Bielsku-Białej, Dni NATO.   
21  Pismo Wydziału Strategiczne Centrum Analiz Służby Celnej Izby. 
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organów Służby Celnej w kontekście realizacji zadań z zakresu zwalczania 
nieprawidłowości dotyczących środków zastępczych oraz propozycji zmian 
legislacyjnych.  

(dowód: akta kontroli str. 185 – 194) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Izba podejmowała prawidłowe działania w celu ograniczania dostępności środków 
zastępczych.  

 

 

3. Współpraca z innymi podmiotami w przedmiocie ograniczania rynku 
środków zastępczych 

3.1. Na podstawie Porozumienia Izba Celna i podległe jej urzędy 
współpracowały w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych z jednostkami wymienionych 
w Porozumieniu organów.  

W toku postępowań przygotowawczych wszczętych w okresie objętym kontrolą 
prowadzono korespondencję wyjaśniającą dotyczącą zatrzymanych towarów z: 
− Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym22: w sześciu 

przypadkach, z których dwa przekazano wraz z towarem do odrębnego 
prowadzenia właściwemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu; 

− Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w Katowicach: w trzech 
przypadkach, z których jeden przekazano wraz z towarem do odrębnego 
prowadzenia; 

− Komendą Miejską Policji w Katowicach: w 1 przypadku. 

W ramach współpracy, w latach: 2010, 2013, 2014 i 2015 funkcjonariusze Izby 
Celnej wzięli udział w czterech spotkaniach z przedstawicielami Wojewódzkiej 
Inspekcji Sanitarnej, w trakcie których omawiano bieżące problemy dotyczące 
współpracy w zakresie zwalczanie środków zastępczych. 

Według wyjaśnień Dyrektora Izby Celnej współpraca między Wojewódzką Inspekcją 
Sanitarną a Referatem Grup Mobilnych w Katowicach w ramach wymiany informacji 
o podmiotach wprowadzających do obrotu środki zastępcze, ma od 2014 roku 
charakter stały na poziomie roboczym. Izba Celna prowadziła także wymianę 
informacji o charakterze roboczym z Policją, w trakcie wspólnych działań,  
na potrzeby prowadzonych czynności. 

W okresie od sierpnia do października 2015 roku Izba Celna wspólnie z ŚlPWIS  
oraz Policją, uczestniczyła w akcji Bezpieczna Szkoła, wymierzonej przeciwko 
obrotowi środkami zastępczymi. 

Ponadto w trakcie sporządzania w 2015 roku Analizy strategicznej dotyczącej 
środków zastępczych, zwrócono się do Głównego Inspektoratu Sanitarnego 

                                                           
22 Zwanym dalej: ŚlPWIS. 
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i Komendy Głównej Straży Granicznej o udostępnienie niektórych danych 
statystycznych w przedmiotowym zakresie. Uzyskane od tych organów dane 
wykorzystano w toku opracowania Analizy23.  

O udostępnienie danych statystycznych dotyczących dopalaczy Izba zwróciła się 
również – za pośrednictwem Ministerstwa Finansów – do Komendy Głównej Policji. 
W odpowiedzi udzielonej przez Zastępcę Dyrektora Centralnego Biura Śledczego 
Komendy Głównej Policji24 uzyskano informację, iż statystyki takie nie są 
prowadzone. 

(dowód: akta kontroli str. 47 – 48) 

 

3.2. W sprawach dotyczących przeciwdziałania dopalaczom, poza organami 
wymienionymi w Porozumieniu oraz podmiotami objętymi polityką profilaktyczną 
i informacyjną, Izba współpracowała również z następującymi podmiotami: 
− Służba Więzienna – szkolenia dla strażników w zakładach karnych prowadzone 

od 2014r. przez Koordynatora LPK; 
− Ambasada Brytyjska – w zakresie pozyskiwania niektórych informacji 

(Koordynator LPK); 
− Administracja Celna Belgii – w zakresie pozyskiwania niektórych informacji 

(Koordynator LPK); 
− Poczta Polska: z inicjatywy Ministerstwa Finansów w lipcu 2015 roku odbyło  

się spotkanie w Dyrekcji Generalnej Poczty Polskiej, w wyniku którego  
Poczta Polska przekazywała do wiadomości izb celnych (w tym Izby Celnej 
w Katowicach) informacje o podejrzanych przesyłkach pocztowych. 

(dowód: akta kontroli str. 48 – 49) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Izba Celna współpracowała z innymi podmiotami w celu ograniczania rynku środków 
zastępczych.  

 

 

4. Nadzór sprawowany na działalnością podległych jednostek realizujących 
zadania w zakresie przeciwdziałania dostępności środków zastępczych 

Nadzór nad czynnościami realizowanymi w komórkach organizacyjnych Izby Celnej 
oraz urzędów celnych sprawuje Dyrektor Izby Celnej, naczelnicy urzędów  
celnych oraz upoważnieni przez Dyrektora Izby Celnej lub Naczelnika Urzędu 
Celnego kierownicy podległych komórek. Przeprowadzali oni kontrole funkcjonalne 
w zakresie prawidłowej realizacji powierzonych zadań. Ponadto Dyrektor Izby 
nadzorował i monitorował pracę Koordynatora LPK, który został zobligowany do 
składania kwartalnych i rocznych raportów ze swoich działań. 

                                                           
23 Pismo Głównego Inspektoratu Sanitarnego Nr GIS-ŚZ-076-30/MK/14/2 i pismo Komendanta Głównego Straży Granicznej, 

Nr KG-OŚ.2962/SW/I/14. 
24 Pismo Nr Mh.1695/14. 
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W ramach pełnionego nadzoru w badanym zakresie Dyrektor Izby podejmował 
następujące czynności: 
− zainicjował w 2010 roku współpracę z Wojewódzką Inspekcją Sanitarną 

w zakresie środków zastępczych; 
− zatwierdzał plany działań, które angażowały więcej niż jedną komórkę podległą 

Wydziałowi Zwalczania Przestępczości; 
− wyrażał zgodę na uczestnictwo funkcjonariuszy celnych w działaniach 

informacyjnych, szkoleniowych i profilaktycznych; 
− zainicjował udział w projektach unijnych „Trapez” i „Snob”, zawierających 

elementy szkoleniowe w zakresie środków zastępczych 

Dyrektor Izby Celnej wyjaśniła, że: „Ze względu na fakt, iż zwalczanie środków 
zastępczych nie należy do zadań ustawowych Służby Celnej, nie określono 
osobnego systemu monitoringu dedykowanego wyłącznie dopalaczom. Dyrektor 
Izby Celnej realizuje zadania określone w art. 19 ustawy o Służbie Celnej. Wśród 
zadań tych nie wyłączono środków zastępczych, jako osobnego obszaru nadzoru, 
stąd też w Izbie Celnej w Katowicach nie funkcjonują pisemne decyzje Dyrektora 
Izby Celnej dotyczące wyłącznie środków zastępczych. Dyrektor sprawuje jednak 
stały nadzór nad pracą podległych komórek poprzez spotkania z ich przełożonymi, 
wytyczne i zalecenia mające wówczas charakter ustnych dyspozycji.” 

(dowód: akta kontroli str. 49 – 50) 

 

W okresie objętym kontrolą Wydział Kontroli Wewnętrznej i Przeciwdziałania 
Korupcji Izby nie przeprowadzał badań audytowych dotyczących wyłącznie środków 
zastępczych. Prowadzono kontrole dokumentów, procedur oraz wykonywanych 
w trakcie obejmowania towarów czynności, w szczególności sposobu wykonywania 
czynności kontrolnych wynikających z art.  30 ustawy o Służbie Celnej, 
dokonywanych w odniesieniu do osób, bagażu oraz przesyłek kurierskich,  
a także sposobu realizacji przepisów i procedur dopuszczenia do obrotu  
towarów podlegających kontroli sanitarnej oraz kontroli handlowej artykułów  
rolno-spożywczych.  

(dowód: akta kontroli str. 57) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 
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IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli25 
kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie 
umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni  
od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK 
w Katowicach. 
 

Katowice, dnia 12 grudnia 2016 r. 

 
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler  

Iwona Soroczyńska 
Gł. specjalista kontroli państwowej 

 

                    ........................................................  
  
  

 
 

  

 

                                                           
25 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 ze zm. 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


