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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 

Kontroler Jerzy Piasecki, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/152/2016 z 31 sierpnia 2016 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 1-2] 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach1, 

44-100 Gliwice, ul. S. Banacha 4 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Zbigniew Bożek, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny2 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
PSSE w okresie objętym kontrolą3 podejmowała prawidłowe działania w celu 
ograniczenia wprowadzania do obrotu środków zastępczych. W badanym okresie 
przeprowadziła 43 kontrole, w wyniku, których prowadzono 20 spraw 
administracyjnych związanych z wprowadzaniem do obrotu środków zastępczych, 
prowadziła też działania edukacyjno-informacyjne w placówkach oświatowych, 
dotyczące szkodliwości tych środków. Stacja podejmowała prawidłowe działania 
mające na celu egzekwowanie wymierzonych kar pieniężnych oraz zwrot środków 
za przeprowadzone badania próbek produktów zatrzymanych w trakcie 
prowadzonych kontroli w punktach ich dystrybucji. Powiatowy Inspektor rzetelnie 
sprawozdawał otrzymywane ze Szpitali z terenu działania Stacji dane w zakresie 
liczby podejrzeń zatruć środkami zastępczymi. Wydane i przekazane przez jednostki 
nadrzędne zalecenia, polecenia i wytyczne były realizowane przez PSSE.  

Stwierdzone nieprawidłowości odnosiły się do niewydawania decyzji o zakazie 
wytwarzania lub wprowadzania do obrotu środków zastępczych albo nowych 
substancji psychoaktywnych, nakazujących ich wycofanie z obrotu, a także 
orzeczenie ich przepadku na rzecz Skarbu Państwa i zniszczenie, pomimo 
posiadania wyników badań przebadanych próbek, które stwierdzały, iż są to środki 
zastępcze. Stanowiło to naruszenie przepisów art. 27 c ust. 6 ustawy z dnia 
14marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej4 oraz art. 44c ust. 4 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii5. Nieprawidłowością było 
również niewydanie decyzji o nakazie prowadzenia działalności w pomieszczeniach 
lub obiektach służących wytwarzaniu lub wprowadzeniu tego produktu do obrotu, na 
czas niezbędny do usunięcia zagrożenia, nie dłuższy niż 3 miesiące, co stanowiło 
naruszenie przepisów art. 27c ust. 3 ustawy o PIS oraz art. 44c ust. 3 ustawy o PN. 
Nieprawidłowe było też wydawanie decyzji wygaszających bez uzasadnienia 

                                                      
1 Zwany dalej „PSSE” lub „Stacją”.  
2 Zwany dalej „Inspektorem”. Pełni funkcję od 6 maja 1993 r. 
3 Okres objęty kontrolą: od 27 listopada 2010 r. do 30 czerwca 2016 r.  
4 Dz. U. z 2015 r., poz. 1412, zwana dalej ustawą o PIS.  
5 Dz. U, z 2016 r., poz. 224 ze zm., zwana dalej ustawą o PN, 
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faktycznego, co stanowiło naruszenie przepisów art. 162 § ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego6. Nie zrealizowano też 
wszystkich przedsięwzięć ujętych w Planach zasadniczych przedsięwzięć PSSE. 

Ponadto, NIK zwraca uwagę na niepełną realizację postanowień Porozumienia 
z dnia 26 października 2011 r.7, zawartego pomiędzy Głównym Inspektorem 
Sanitarnym8, Szefem Służby Celnej, Komendantem Głównym Policji i Głównym 
Inspektorem Farmaceutycznym o współpracy w zakresie przeciwdziałania 
wprowadzaniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków 
zastępczych.  
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. W Regulaminie organizacyjnym Stacji z dnia 11 lipca 2016 r. wyodrębniono 
zespół roboczy ds. Nadzoru nad Środkami Zastępczymi, w skład którego weszło 
pięć osób, w tym trzech pracowników Sekcji Higieny Pracy oraz po jednym 
pracowniku Sekcji Epidemiologii oraz Oświaty Zdrowotnej. Do zadań ww. zespołu 
należało m.in. omawianie aktualnej sytuacji dotyczącej wprowadzania do obrotu 
środków zastępczych, składanie informacji przez poszczególnych członków zespołu 
o bieżącej sytuacji oraz wykonywanych czynnościach związanych z nadzorem nad 
obiektami a także o przypadkach zatruć (statystyka) i akcji zdrowotnej (promocja 
zdrowia). Ww. zespół miał się spotykać raz na kwartał. Ponadto w ww. Regulaminie, 
w części dotyczącej zadań komórek organizacyjnych i specjalistów na 
samodzielnych stanowiskach wskazano, iż do zadań Oddziału Nadzoru 
Sanitarnego9 należy w zakresie nadzoru nad środkami zastępczym: egzekwowanie 
zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych oraz 
współpraca z organami ścigania.  

[Dowód: akta kontroli str. 13,17 i 22-24] 
Pomimo rekomendacji GIS zawartej w piśmie ze stycznia 2013 r. dopiero w lipcu 
2016 r. Inspektor powołał zespół ds. Nadzoru nad Środkami Zastępczymi.  

Jak wyjaśnił Inspektor, utworzenie nowej komórki organizacyjnej (stanowiska pracy) 
ds. nadzoru nad środkami zastępczymi, spowodowałoby konieczność zatrudnienia 
dodatkowych pracowników, a co za tym idzie wiązałoby się ze zwiększeniem 
kosztów zatrudnienia (wyposażenie stanowiska, wydatków na wynagrodzenia). 
Stwierdził też, że jako pracodawca, samodzielnie kształtuje politykę kadrową i podjął 
decyzję, że zadania te zostaną powierzone pracownikom Sekcji Higieny Pracy.  

[Dowód: akta kontroli str. 35-36] 
  

Obowiązujące w latach 2010 - 2016 r. (do 10 lipca) regulaminy organizacyjne Stacji 
nie zawierały zapisów dotyczących zadań z zakresu środków zastępczych,  
jak również przypisania ww. zadań komórkom organizacyjnym czy samodzielnym 
stanowiskom pracy wchodzącym w skład Stacji. Analiza zakresów czynności 
pracowników Sekcji HP wykazała m.in., że w jednym przypadku do zakresu 

                                                      
6 Ustaw z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm., zwana dalej „Kpa”. 
7 Zwane dalej „Porozumieniem”. 
8 Zwanym dalej „GIS”. 
9 W skład, którego wchodziły; Sekcja Epidemiologiczna, zwana dalej Sekcją „EP”, Sekcja Zapobiegawczego 
Nadzoru Sanitarnego, Sekcja Higieny Pracy, dalej zwana „Sekcją HP” Sekcja Żywności, Żywienia i Przedmiotów 
Użytku, zwana dalej sekcją „HŻŻiPU, Sekcja Higieny Komunalnej oraz Sekcja Higieny, Dzieci, Młodzieży. 
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czynności młodszego asystenta Sekcji HP datowanego na 1 lutego 2013 r. 
wprowadzono zapis dotyczący „prowadzenia dokumentacji w zakresie środków 
zastępczych”.  

[Dowód: akta kontroli str. 29] 
 

1.2. Inspektor zarządzeniem nr 7/2010 z dnia 4 października 2010 r. wyznaczył  
do przeprowadzania działań kontrolnych w obiektach wprowadzających do obrotu 
tzw. „dopalacze” pracowników Sekcji HŻŻiPU10 i Sekcji HP11. Natomiast 
Zarządzeniem nr 3/2011 z dnia 15 marca 2011 r. do przeprowadzania działań 
kontrolnych w obiektach wprowadzających do obrotu tzw. „dopalacze” wyznaczono 
pracowników Sekcji HP. 

 [Dowód: akta kontroli str. 31-32]  
 

Jak wyjaśniła kierownik Sekcji HP, od 2014 r. dwóch pracowników zatrudnionych 
w tej sekcji, zajmujących się sprawami chorób zawodowych zostało wyłączonych 
z działań kontrolnych w obiektach wprowadzających do obrotu środki zastępcze, 
gdyż specyfika pracy dotycząca chorób zawodowych nie obejmuje działań 
kontrolnych. W związku z powyższym, działaniami z zakresu środków zastępczych 
zajmowały się cztery osoby z Sekcji HP. 

 [Dowód: akta kontroli str. 33]  
 

W sprawach merytorycznych w każdym przypadku przy wydawaniu decyzji 
administracyjnych, PPIS w Gliwicach korzystał z usług radcy prawnego 
zatrudnionego w PSSE Gliwice. Nie korzystano z zewnętrznych usług prawniczych. 
Natomiast w zawiłych sprawach korzystano z pomocy radców prawnych 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach12, szczególnie na 
odprawach organizowanych przez Oddział Radców Prawnych tej stacji. 

[Dowód: akta kontroli str. 35] 
 

1.3. W okresie objętym kontrolą pracownicy Stacji, w tym wyznaczeni do działań 
kontrolnych w zakresie środków zastępczych, uczestniczyli w następujących 
szkoleniach; 
- Konferencja naukowo–szkoleniowa „Dopalacze środki zastępcze, nowe zagrożenie 

dla zdrowia publicznego”, mająca miejsce w dniu 23 listopada 2010 r., której 
organizatorem była WSSE Katowice, a uczestniczyły w niej trzy osoby z Sekcji 
HP, EP i HŻŻiPU, 

- dotyczące działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie zapobiegania 
i przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu „Dopalaczy”. Organizator – GIS 
Warszawa w dniach 5-10 grudnia 2010 r., uczestniczyła jedna osoba z Sekcji HP, 
która w dniu 16 grudnia 2010 r. na szkoleniu wewnętrznym przekazała informacje 
pięciu osobom z Sekcji HP,  

- szkolenie wewnętrzne dotyczące Porozumienia, przeprowadzone w dniu 5 grudnia 
2011 r., uczestniczyło w nim pięć osób z Sekcji HP, 

- szkolenie dla pracowników Oświaty Zdrowotnej - podsumowanie działań promocji 
zdrowia, Program „Smak życia, debata o dopalaczach”, „Czyste powietrze wokół 
nas”, „Żywienie na wagę zdrowia”, przeprowadzone w dniu 7 września 2013 r., 
organizator WSSE Katowice, uczestniczyła jedna osoba z samodzielnego 
stanowiska ds. Oświaty Zdrowotnej, 

                                                      
10 W okresie od 4 października 2010 r. do 15 marca 2011 r. stan osobowy Sekcji HŻŻiPU wynosił 17 osób. 
11 W okresie od 4 października 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r. stan osobowy Sekcji HP wynosił sześć osób, od 
1 września 2011 r. do 31 stycznia 2013 r. siedem osób, od 1 lutego 2013 r. do 30 czerwca 2016 r. sześć osób. 
12 Zwanej dalej WSSE Katowice.  
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- szkolenie dla pracowników Oświaty Zdrowotnej - Profilaktyczny program 
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków 
psychoaktywnych, przeprowadzone w dniu 10 października 2013 r., organizator 
WSSE Katowice, uczestniczyły dwie osoby z samodzielnego stanowiska ds. 
Oświaty Zdrowotnej, 

- szkolenie dla pracowników Oświaty Zdrowotnej - Omówienie programów 
edukacyjnych i akcji: „ARS13”, „Dopalacze-wypalacze”, mające miejsce w dniu 
25 września 2014 r., organizator WSSE Katowice, uczestniczyła jedna osoba 
z samodzielnego stanowiska ds. Oświaty Zdrowotnej, 

- szkolenie wewnętrzne: Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, 
przeprowadzone w dniu 1 lipca 2015 r. przez kierownika Sekcji HP, w którym 
uczestniczyły cztery osoby z Sekcji HP, 

- konferencja pt. „ Dopalacze Wypalacze – groźne narkotyki”, organizator  
WSSE Katowice oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa 
Śląskiego, przeprowadzona 28 października 2015 r. - uczestniczyła jedna osoba 
z samodzielnego stanowiska ds. Oświaty Zdrowotnej, 

-  Szkolenie w zakresie higieny lecznictwa oraz chorób zakaźnych, w tym  
jeden z tematów dotyczył zatrucia środkami zastępczymi, tzw. dopalaczami, 
przeprowadzone w dniu 6 listopada 2015 r., organizator WSSE Katowice, 
uczestniczyły dwie osoby z Sekcji EP, w dniu 18 listopada 2015 r. na szkoleniu 
wewnętrznym przekazano informacje dziewięciu osobom z Sekcji EP, 

Ponadto kierownik Sekcji HP uczestniczyła w naradach szkoleniowych dla 
kierowników pionu HP w dniach: 25 marca 2011 r., 21 listopada 2011 r., 
28 listopada 2011 r., 12 kwietnia 2013 r., 10 czerwca 2015 r., 9 grudnia 2015 r. 
i 23 czerwca 2016 r. (w którym uczestniczyły również dwie osoby zatrudnione  
na samodzielnych stanowiskach ds. Oświaty Zdrowotnej), na których poruszano 
tematykę środków zastępczych. Po wszystkich ww. spotkaniach na szkoleniach 
wewnętrznych przekazywano informacje pracownikom Sekcji HP, odpowiednio 
pięciu, dwóm, pięciu, czterem, dwóm, trzem, czterem i dwóm. 

[Dowód: akta kontroli str. 40-41] 

 

1.4. Analiza poniesionych przez Stację wydatków związanych ze środkami 
zastępczymi wykazała m.in., że w latach 2011-2012 nie wydatkowano środków na 
zwalczanie rynku środków zastępczych. Natomiast w latach 2013 do 30 czerwca 
2016 r. Stacja wydatkował środki jedynie na badania związane ze środkami 
zastępczymi w wysokości odpowiednio 1 845 zł, 1 439,65 zł, 5 192,94 zł i 4 797 zł. 
Stanowiły one 0,03%, 0,03%, 0,1% i 0,17% wydatków Stacji w ww. latach.  

[Dowód: akta kontroli str. 47] 
 
Inspektor zwracał się do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego14 z prośbą o refundację poniesionych kosztów wykonanych badań, 
w związku z kontrolą podmiotów zajmujących się dystrybucją środków, co do 
których zachodziło podejrzenie, że stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia 
ludzkiego. I tak w dniu 2 października 2015 r. zwrócił się o refundację środków 
w wysokości 2 495,67 zł oraz w dniu 10 czerwca 2016 r. w wysokości 4 797 zł. 
W  pierwszym  przypadku Stacja otrzymała środki,  a w drugim do dnia zakończenia  
 

                                                      
13 Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków 
psychoaktywnych. 
14 Zwany dalej „ŚWIS”. 
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czynności kontrolnych NIK środki nie wpłynęły na konto Stacji. Ponadto w dniu 
13 lutego 2013 r. Wojewoda Śląski dokonał zwiększenia planu wydatków Stacji 
o kwotę 1 845 zł na pokrycie kosztów badań dopalaczy. 

  [Dowód: akta kontroli str. 48-51]  
 
1.5. ŚWIS decyzją nr 080/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. dokonał zwiększenia planu 
wydatków Stacji o kwotę 24 235 zł, pochodzącą z otrzymanej rezerwy celowej na 
podstawie decyzji Ministra Finansów, z przeznaczeniem na nadzór w zakresie 
dopalaczy. 
W przesłanym rozliczeniu ww. środków do ŚWIS, Inspektor podał, że środki zostały 
wykorzystane na działania związane z nadzorem w zakresie dopalaczy, które 
Sekcja HŻŻiPU wykorzystała do przeprowadzenia 29 dodatkowych kontroli 
związanych z realizacją i wykonaniem decyzji GIS z dnia 2 października 2010 r.  

 [Dowód: akta kontroli str. 52-54]  
 
Jak wyjaśnił Inspektor, nie występował o środki pochodzące z dotacji celowych oraz 
innych źródeł gdyż posiadał własne środki finansowe, pozwalające na prowadzenie 
nadzoru nad środkami zastępczymi. 

[Dowód: akta kontroli str. 35]  
 
1.6. Stacja nie opracowała i nie wprowadziła regulacji wewnętrznych, precyzujących 
sposób postępowania ze środkami zastępczymi w zakresie przechowywania ich  
do czasu przekazania właściwym organom.  
 
Jak wyjaśnił Inspektor, kwestia opracowania i wdrożenia wewnętrznych zasad  
dot. sposobu przechowywania zabezpieczonych środków zastępczych przez organy 
PIS nie została uregulowana przepisami prawa. Z tych względów nie było 
koniecznym wprowadzanie dodatkowych procedur. Podjął decyzję, iż w przypadku 
kontroli, w wyniku której zaistniało podejrzenie wprowadzania do obrotu środków 
zastępczych, zabezpieczone produkty będą przechowywane w pomieszczeniu 
w siedzibie PSSE Gliwice. 

[Dowód: akta kontroli str. 35]  

W wyniku oględzin miejsca przechowywania środków zastępczych ustalono, 
że pomieszczenie o powierzchni około 6 m2 zlokalizowane było w piwnicy i było 
zamknięte na jeden zamek. W pomieszczeniu znajdowała się szafa pancerna 
zamykana na jeden zamek, w której w plastikowym pojemniku znajdowały się 
opisane koperty ze środkami zastępczymi pobranymi w wyniku przeprowadzonych 
kontroli. Ponadto w ww. pomieszczeniu znajdowały się materiały biurowe.  

[Dowód: akta kontroli str. 55]  
 

Organy nadrzędne, tj. GIS oraz ŚWIS przekazywały Stacji wytyczne precyzujące 
sposób postępowania ze środkami zastępczymi, np. dotyczące elektronicznego 
systemu monitorowania informacji o środkach zastępczych15, opinii prawnej 
w sprawie możliwości dokonania zniszczenia tzw. dopalaczy zabezpieczonych przez 
organy inspekcji sanitarnej16 a także zasady postępowania organów Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej w zakresie niszczenia tych wyrobów17. 

 
 

                                                      
15 GIS-ŚZ-074-17/MK/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r. 
16 GIS-ŚZ-078-12/CR/15/1 z dnia 11 lutego 2015 r. 
17 GIS-ŚZ-076-24/JC/15 z dnia 4 marca 2015 r. 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zakresie uregulowań i przyjętych rozwiązań organizacyjnych w obszarze 
ograniczenia dostępności środków zastępczych. 

2. Podejmowanie działania w celu ograniczenia dostępności 
środków zastępczych 

2.1. W latach 2010-2011 ŚWIS w wytycznych dotyczących planowania działalności 
Stacji nie wskazał zadań związanych ze środkami zastępczymi, również Inspektor 
nie zawarł takich zadań w Planach zasadniczych przedsięwzięć Stacji. Dopiero od 
2012 r. przesyłał do PPIS wytyczne do planowania działalności Stacji, w których 
wskazywał zadania związane ze środkami zastępczymi. Zalecono m.in. przesyłanie 
raportów do ŚWIS oraz analiz danych dotyczących środków zastępczych, działań 
profilaktycznych, współpracy z instytucjami, które zajmują się przeciwdziałaniem 
wprowadzaniu i dystrybucji nowych substancji psychoaktywnych, prowadzeniem 
monitoringu wprowadzania na rynek środków zastępczych, współpracy 
z sygnatariuszami Porozumienia oraz wzmocnienia współpracy z podmiotami 
leczniczymi w związku z zatruciami dopalaczami. 
W okresie od 2012 do 2016 r. ŚWIS w przesłanych wytycznych do Planów 
zasadniczych przedsięwzięć Stacji wskazał łącznie 43 priorytety, z tego 
34 przypisano Sekcji HP oraz dziewięć samodzielnemu stanowisku ds. Oświaty 
Zdrowotnej.  

[Dowód: akta kontroli str. 56-197] 
 
Analiza wykonania przez Stację ww. zadań wykazała m.in., że założone 
przedsięwzięcia realizowano m.in. poprzez uczestnictwo w naradach 
organizowanych przez ŚWIS, sporządzanie raportów dziennych, dwutygodniowych, 
miesięcznych, kwartalnych i rocznych, wymianę informacji za pomocą e-platformy 
dotyczącej m.in. realizacji zadań PPIS w obszarze środków zastępczych oraz 
prowadzenie szkoleń w Aresztach Śledczych oraz Miejskich Ośrodkach Pomocy 
Społecznej. 

[Dowód: akta kontroli str. 198]  
 

Realizację przedsięwzięć przez samodzielne stanowiska ds. Oświaty Zdrowotnej 
opisano w pkt. 2.10. niniejszego wystąpienia.   

  
2.2. Stacja nie była wyposażona w narzędzia związane z nadzorem nad środkami 
zastępczymi, jedynie posiadała aktywa trwałe w postaci środków transportu 
umożliwiające dokonywanie kontroli, transport zajętych środków zastępczych oraz 
urządzenia techniczne np. komputery. 
 
Jak wyjaśnił Inspektor, posiadane zasoby rzeczowe umożliwiały prawidłową 
realizację zadań dot. nadzoru nad środkami zastępczymi. 

 [Dowód: akta kontroli str. 36]  

2.3. W latach 2013, 2014, 2015 i pierwszym półroczu 2016 r. Stacja przeprowadziła 
odpowiednio18 dwie, pięć, 35 i jedną kontrolę w obszarze środków zastępczych, 
w wyniku, których prowadzono odpowiednio dwie, trzy, 16 oraz jedną sprawę. 
W wyniku postępowania administracyjnego Inspektor wydał odpowiednio cztery, 
pięć, 50 oraz jedną decyzję19. W wyniku ww. postępowań nałożono kary pieniężne - 

                                                      
18 W latach 2010, 2011 i 2012 nie prowadziła kontroli w obszarze środków zastępczych. 
19 Decyzje: m.in. wstrzymując wprowadzenie do obrotu i wygaszające (27 szt.), zwrot kosztów badania próbek 
(13 szt.) o wysokości kary pieniężnej (20 szt.). 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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odpowiednio, jedną, trzy, 12 oraz jedną, na łączną kwotę 340 tys. zł20. Ponadto, 
wystawiano decyzje o zwrocie kosztów przeprowadzonych badań pobranych próbek 
w wyniku kontroli. W okresie od 2013 r. do końca I półrocza 2016 r. wystawiono 
łącznie 13 decyzji na kwotę 11 060,59 zł.21 W wyniku 43 przeprowadzonych kontroli 
pracownicy Stacji zabezpieczyli 470 próbek produktów, z czego do badania 
przekazano 50 próbek produktu. 
Czasookres prowadzenia sprawy22 kształtował się w przedziale od 14 do 323 dni. 
Natomiast od daty pierwszej czynności do końca okresu objętego kontrolą23 
kształtował się w przedziale od 61 dni do 1 260 dni. 

[Dowód: akta kontroli str. 199-202]  
 

Analiza ww. spraw wykazała m.in., że w dokumentacji brak było zawiadomień 
o zamiarze wszczęcia kontroli. W protokołach z przeprowadzonych kontroli  
widniała adnotacja, iż „odstąpiono od zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli 
z powodu podejrzenia zagrożenia życia i zdrowia”.   

[Dowód: akta kontroli str. 204, 211, 217, 223]  
 
2.4. W okresie objętym kontrolą Inspektor wydał, odpowiednio: 127, 1 877, 2 235, 
2 307, 2 414, 1 943, 873 decyzji związanych z działalnością Stacji24. W latach 2010, 
2011 i 2012 nie wydano żadnej decyzji dotyczącej środków zastępczych. Natomiast 
w latach 2013, 2014, 2015 i I półroczu 2016 r., odpowiednio: dwie, trzy25, 21 i jedną, 
stanowiły one 0,09%, 0,12%, 1,1%, i 0,11% wszystkich wydanych decyzji. 

[Dowód: akta kontroli str. 227-256]  
 
2.5. Szczegółową analizą objęto cztery sprawy26 prowadzone przez Stację 
w zakresie środków zastępczych w badanym okresie. 
1) Sprawa K-20.01.2015r. – jej analiza wykazała, że Inspektor po przeprowadzonej 
kontroli w dniach 20 i 23 stycznia 2015 r. wydał decyzję na podstawie art. 27c ust. 6 
w związku z art. 27c ust. 1, w której zakazał wprowadzania do obrotu produktów, 
wycofanie produktów z obrotu oraz ich zniszczenie. Inspektor uznał, że są one 
przebadane i są środkami zastępczymi takimi samymi, które ujawniono w toku 
przeprowadzonej kontroli w dniu 2 października 2014 r. i zarządzeniem 
zabezpieczającym zatrzymał produkty. Kolejną decyzją z 3 marca 2015 r. nałożono 
karę pieniężną w wysokości 20 tys. zł, która została zaskarżona przez stronę. ŚWIS 
uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał ją do ponownego rozpatrzenia. 
Inspektor po ponownym rozpatrzeniu sprawy w dniu 6 listopada 2015 r. wydał 
decyzję o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 20 tys. zł. Natomiast w dniu  
15 maja 2015 r. wydał decyzję o wygaśnięciu wydanej decyzji (z 23 stycznia 2015 r.) 
o zakazie wprowadzaniu do obrotu produktów, wycofaniu produktów z obrotu oraz 
ich zniszczeniu. 
 

                                                      
20 W każdym przypadki wysokość wymierzonej kary wyniosła 20 tys. zł. Do dnia zakończenia kontroli żaden 
podmiot nie dokonał wpłaty wymierzonej kary. 
21 Do dnia zakończenia kontroli żaden podmiot nie dokonał wpłaty za wykonane badania pobranych próbek. 
22 Tj. od daty pierwszej czynności (data przeprowadzenia kontroli) do daty wydania ostatniej decyzji w sprawie, 
np. decyzja – rachunek za przeprowadzenie badania próbki produktu.   
23 Tj. do 30 czerwca 2016 r. Do tego terminu Inspektor nie wydał żadnej decyzji na podstawie art. 27c ust. 6 
ustawy o PIS oraz art. 44c ust. 4 ustawy o PN. 
24 Dotyczy decyzji merytorycznych. Ponadto wydawano decyzje płatnicze np. dotyczące opłat za stwierdzone 
uchybienia podczas przeprowadzonych kontroli. W okresie objętym kontrolą wydano ich, odpowiednio: 124, 
1625, 2550, 2506, 2252, 1685 i 741. 
25 W przypadku lat 2013 i 2014 w sprawozdaniu MZ-45 w ilości decyzji merytorycznych dotyczących środków 
zastępczych wliczono po jednej decyzji – kara pieniężna. 
26 Stanowiły one 18% wszystkich prowadzonych spraw w zakresie środków zastępczych w okresie objętym 
kontrolą. 
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W dniu 17 grudnia 2015 r. wysłano upomnienie do ww. firmy, w związku 
z niewpłaceniem wymierzonej kary pieniężnej wraz z odsetkami, a następnie  
w dniu 1 lutego 2016 r. wystawiono tytuł wykonawczy (dotyczył kary pieniężnej oraz 
odsetek za nieterminową wpłatę), który przesłano do US w Pabianicach. Do dnia 
zakończenia kontroli NIK nie została dokonała zapłaty kary pieniężnej.   
Według zapisów na koncie analitycznym należności budżetowe 221-01-058-12820 
na dzień 28 września 2016 r. wykazało kwotę kary pieniężnej (20 tys. zł) oraz 
odsetki w wysokości 924,94 zł oraz koszty upomnienia w wysokości 11,60 zł  
w stosunku do ww. kontrahenta. 

[Dowód: akta kontroli str. 257-268]  
 

 2) Sprawa P-13.05.2015r. – analiza dokumentacji wykazała, że po 
przeprowadzonej kontroli w dniu 13 maja 2015 r. Inspektor w dniu 14 maja 2015 r. 
wydał decyzję o wstrzymaniu wprowadzania do obrotu produktu na podstawie  
art. 27c ust. 1 i 3 ustawy o PIS oraz art. 44c ust. 1 ustawy o PN oraz dokonał 
zatrzymania produktu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych. Następnie 
wydał decyzję o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 20 tys. zł. Kolejną decyzją 
Inspektor nakazał zwrot środków za przeprowadzone badania próbek. Natomiast 
w dniu 15 lipca 2015 r. wydał decyzję o wygaśnięciu wydanej decyzji (z 14 maja 
2015 r.) o wstrzymaniu wprowadzania do obrotu produktów. 
W dniu 24 września 2015 r. wysłano upomnienie do ww. firmy, w związku 
z niewpłaceniem wymierzonej kary pieniężnej wraz z odsetkami oraz upomnienie za 
niezapłacenie rachunku za przeprowadzone badania próbek. Następnie w dniu 
10 listopada 2015 r. wystawiono tytuł wykonawczy (dotyczył kary pieniężnej oraz 
odsetek za nieterminową wpłatę), wskazano datę, od której nalicza się odsetki  
oraz ich wysokość), w przypadku rachunku za badania w dniu 3 grudnia 2015 r. 
wystawiono tytuł wykonawczy, który przesłano do US  Poznań-Grunwald.  
 
Według zapisów na koncie analitycznym należności budżetowe 221-01-058-12820 
na dzień 28 września 2016 r. wykazano kwotę kary pieniężnej (20 tys. zł) oraz 
odsetki w wysokości 1 464,11 zł, koszty upomnienia w wysokości 11,60 zł  
w stosunku do ww. kontrahenta. Natomiast na koncie 221-01-069-12820 na dzień 
28 września 2016 r. wykazano kwotę za niezapłacone badanie (698,64 zł) oraz 
odsetki w wysokości 51,14 zł, koszty upomnienia w wysokości 11,60 zł w stosunku 
do ww. kontrahenta. 

[Dowód: akta kontroli str. 268-284]  
 

3) Sprawa P-21.09.2015r. – analiza dokumentacji wykazała, że po przeprowadzonej 
kontroli w dniu 29 września 2015 r. Inspektor w tym samym dniu wydał decyzję 
o wstrzymaniu wprowadzania do obrotu produktu na podstawie art. 27c ust. 1 i 3 
pkt 1 ustawy o PIS oraz art. 44c ust. 1 i 3 ustawy o PN oraz dokonał zatrzymania 
produktu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych. Następnie wydał decyzję 
o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 20 tys. zł. Kolejną decyzją Inspektor 
nakazał zwrot środków za przeprowadzone badania próbek.  
 
W dniu 17 grudnia 2015 r. wysłano upomnienie do ww. firmy, w związku 
z niewpłaceniem wymierzonej kary pieniężnej wraz z odsetkami oraz upomnienie 
z dnia 28 stycznia 2016 r., za niezapłacenie rachunku za przeprowadzone badania 
próbek. Następnie w dniu 1 lutego 2016 r. wystawiono tytuł wykonawczy (dotyczył 
kary pieniężnej oraz odsetek za nieterminową wpłatę), w przypadku rachunku za 
badania tytuł wykonawczy wystawiono w dniu 29 marca 2016 r. W ww. tytułach, 
przesłanych do US  Poznań-Grunwald wskazano daty, od której nalicza się odsetki 
oraz ich wysokość. 
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Według zapisów na koncie analitycznym należności budżetowe 221-01-058-12820 
na dzień 28 września 2016 r. wykazano kwotę kary pieniężnej (20 tys. zł) oraz 
odsetki w wysokości 938,09 zł, koszty upomnienia  w wysokości 11,60 zł w stosunku 
do ww. kontrahenta. Natomiast na koncie 221-01-069-12820 na dzień 28 września 
2016 r. wykazano kwotę za niezapłacone badanie (399,75 zł) oraz odsetki  
w wysokości 18,13 zł i koszty upomnienia w wysokości 11,60 zł w stosunku do ww. 
kontrahenta. 

[Dowód: akta kontroli str. 285-301]  
 
4) Sprawa C-11.12.2015 r. – analiza dokumentacji wykazała, że po 
przeprowadzonej kontroli w dniu 11 grudnia 2015 r. Inspektor w tym samym  
dniu wydał decyzję o wstrzymaniu wprowadzania do obrotu produktu na podstawie 
art. 27c ust. 1 i 3 ustawy o PIS oraz art. 44c ust. 1 i 3 ustawy o PN oraz  
dokonał zatrzymania produktu zarządzeniem zabezpieczającym. W wyniku 
przeprowadzonych w dniu 25 stycznia 2016 r. badań przez firmę Toxlab sp. z o.o.27  
ustalono, iż przekazane do badań próbki nie zawierały substancji niedozwolonych.  
        [Dowód: akta kontroli str. 302-305]  
 
Do dnia zakończenia kontroli NIK ww. firmy nie dokonały zapłaty wymierzonych kar 
pieniężnych oraz nie dokonały zapłaty za przeprowadzone badania próbek.  
 
Inspektor wystąpił do US w Pabianicach oraz US Poznań–Grunwald o uzyskanie 
informacji, na jakim etapie są prowadzone postepowania egzekucyjne m.in. spraw 
objętych badaniem NIK.  
Z uzyskanej informacji wynika, m.in., że US w Pabianicach podejmował działania 
m.in. poprzez próbę zajęcia rachunków bankowych wierzyciela. Natomiast US 
Poznań poinformował m.in., że ww. firmy nie posiadają majątku, nie ustalono 
rachunków bankowych, a właściciel został osadzony w zakładzie karnym.  

 [Dowód: akta kontroli str. 306-314]  
 

2.6. W Stacji nie prowadzono analizy mającej na celu identyfikację stron 
internetowych oferujących na sprzedaż środki zastępcze. Ww. analiza nie była 
prowadzona, ponieważ PPIS nie posiada środków prawnych ani stosownych 
uprawnień do podejmowania jakichkolwiek działań w stosunku do administratorów 
stron, w których oferowane są środki zastępcze. 

[Dowód: akta kontroli str. 37] 
  
2.7. ŚWIS pismem z dnia 15 listopada 2013 r. polecił Stacji przesyłanie informacji 
o zatruciach/podejrzeniu zatruć środkami zastępczymi. W 2013 r. nie odnotowano 
żadnego przypadku zatrucia/podejrzeń zatruć, natomiast w 2014 r. odnotowano 
osiem zatruć/podejrzeń zatruć, w 2015 r. 45 i w pierwszym półroczu 2016 r. 
39 przypadków.  

 [Dowód: akta kontroli str. 315-331]  
 

 

                                                      
27 W związku z niskimi kosztami transportu związanymi z dostarczeniem próbek do badań oraz w związku, 
że firma ta znajdowała się na liście podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań mających na celu 
ustalenie czy dany produkt jest środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną, skorzystano z jej 
usług.   
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Z uzyskanych informacji od lokalnych28 placówek medycznych z terenu Gliwic, 
Zabrza i Powiatu Gliwickiego, wynika, że w okresie objętym kontrolą, jednostki te nie 
odnotowały zatruć środkami zastępczymi. 

[Dowód: akta kontroli str. 333-339]  
 
Natomiast z uzyskanej informacji z Narodowego Funduszu Zdrowia Śląskiego 
Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach wynika, że ww. Fundusz w okresie objętym 
kontrolą udzielił świadczeń z rozpoznaniem wg ICD10: T40.4 – zatrucie innymi 
narkotykami syntetycznymi i T.40.6 zatrucie innymi i nieokreślonymi narkotykami 
odpowiednio 91 i 235 świadczeń. 

 [Dowód: akta kontroli str. 341-342] 
 

Stacja nie była zobowiązana do sporządzania i przesyłania danych dotyczących 
rozpoznania ww. zatruć oznaczonych wg ICD10 kodem T40.4 i T.40.6, gdyż 
w sprawozdaniach MZ-5629 nie żądano takich danych. 

[Dowód: akta kontroli str. 343-346]  
 

W sprawie wykorzystania informacji o zatruciach/podejrzeniu zatruć m.in. poprzez 
podjęcie działań kontrolnych w punktach ich sprzedaży, kierownik Sekcji HP 
wyjaśniła, że Stacja w przesyłanych informacjach z placówek medycznych, które 
zarejestrowały przypadki podejrzenia zatrucia środkami zastępczymi nie otrzymuje 
danych dotyczących miejsca zakupu produktu. ŚWIS w przesłanym do Stacji  
piśmie związanym z informowaniem o zatruciach nie wskazał takich danych do 
wypełnienia. I w związku z powyższym pracownicy Sekcji HP nie podejmowali 
działań kontrolnych.   

[Dowód: akta kontroli str. 34]  
  
2.8. W okresie objętym kontrolą Stacja w jednym przypadku skierowała w dniu 
1 lipca 2015 r. zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do Prokuratury Rejonowej 
Gliwice-Zachód w związku z prawdopodobnym wprowadzeniem do obrotu środków 
odurzających (substancje psychotropowe). W uzasadnieniu podano, iż podczas 
przeprowadzonej wcześniej kontroli w punkcie przy ul. Raciborskiej 1A w Gliwicach, 
na podstawie przeprowadzonych badań pobranych próbek oraz wydanej opinii 
z dnia 8 czerwca 2015 r. stwierdzono wprowadzenie do obrotu środków, 
zawierających w swym składzie substancje UR-144, pentedron oraz 3-MMC. 
W związku ze zmianą ustawy o PN powyższe substancje znalazły się w wykazie 
substancji psychotropowych, skierowano więc zawiadomienie o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa przez firmę prowadząca punkt sprzedaży pod ww. 
adresem. 
W dniu 1 października 2015 r. Prokuratura poinformowała Inspektora o wszczęciu 
śledztwa w sprawie sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu 
osób polegającego na wprowadzeniu do obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji 
w postaci dopalaczy, tj. o czyn z art. 165 § 1 pkt 2 k.k. 

 [Dowód: akta kontroli str. 347-352]  
 
 
 

                                                      
28 Placówki, do których PSSE nie wysłało pisma w sprawie przekazywania informacji o zatruciach środkami 
zastępczym: Szpital Wielospecjalistycznego Sp. z o.o. w Gliwicach, Centrum Onkologii-Instytut 
im. M. Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach, Centrum Dializa Sp. z o.o., AdvanceMed Sp. z o.o. 
w Nieborowic oraz Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach. 
29 Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach. 
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2.9. W badanym okresie w jednym przypadku Stacja nie podjęła postępowania 
dotyczącego środków zastępczych, w związku z uzyskaną informacją od 
Prokuratury Rejonowej Gliwice Wschód o wydaniu postanowienia o zniszczeniu 
dowodów rzeczowych substancji psychoaktywnej przez PSSE. Inspektor w piśmie 
skierowanym do Prokuratury stwierdził, że nie doszło do wprowadzania do obrotu, 
gdyż prowadzone dochodzenie było o posiadanie substancji psychoaktywnej, a nie 
o wprowadzanie do obrotu powyższego środka. Ponadto, Policja stwierdziła, w toku 
prowadzonych czynności, że oskarżony nie działał z zamiarem wprowadzenia 
przedmiotowej substancji do obrotu. Na końcu ww. pisma Inspektor podał, 
że w związku z powyższym właściwy wydaje się zwrot przedmiotowych środków  
do Prokuratury, w której prowadzone było dochodzenie przeciwko oskarżonemu, 
gdyż znajduje się tam cały zgromadzony materiał dowodowy.  

[Dowód: akta kontroli str. 353-362]  
2.10. W okresie objętym kontrolą Stacja prowadziła działania profilaktyczne 
i informacyjne mające na celu zwiększenie świadomości społecznej 
niebezpieczeństwa związanego z zażywaniem środków zastępczych, m.in. poprzez 
realizację programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania narkomanii na 
terenie placówek oświatowych (szkoły gimnazjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne). 
I tak: Stacja realizowała ogólnopolski program edukacyjny w zakresie profilaktyki 
uzależnień pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, którego celem było m.in. dotarcie 
z przekazem edukacyjnym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ograniczenie 
używania substancji psychoaktywnych przez młodzieży. Ww. program realizowano 
w czterech etapach obejmujących lata 2013/2014 I edycja, 2014/2015 II edycja, 
2015/2016 III edycja oraz 2016/ styczeń 2017 IV edycja. 
Ww. program realizowany był w oparciu o otrzymane od ŚWIS wytyczne 
obowiązujące w okresie od 1 lipca 2012 r. do końca grudnia 2016 r. W ramach 
którego Stacja poinformowała dyrektorów placówek ponadgimnazjalnych z terenu 
działania PSSE Gliwice o wdrożeniu programu oraz zachęcające do udziału w jego 
realizacji. W wyniku działań związanych z ww. programem zorganizowano szkolenia 
dla koordynatorów szkolnych, którzy otrzymali materiały edukacyjne w postaci 
pakietu edukacyjnego. W trzech edycjach programu przeszkolono ośmiu, czterech 
i 35 koordynatorów. Program objął 8, 12 i 60 szkół ponadgimnazjalnych, w którym 
uczestniczyło 260, 310 i 2 254 uczniów.  
Kolejnym Programem, który był realizowany w ramach ww. obszaru był  
Program Profilaktyki Uniwersalnej „Smak życia czyli debata o dopalaczach”. Był  
on skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych, a jego celem było dostarczenie 
podstawowych informacji w kwestii używania tzw. dopalaczy, wiedzy o nich samych 
oraz podniesienie świadomości o zdrowotnych konsekwencjach używania nowych 
narkotyków. Ww. program był realizowany w dwóch edycjach - I edycja w latach 
2015-2016 oraz II edycja w latach 2016-2017.  
W ramach I edycji programu, we wrześniu 2015 r. przeprowadzono w WSSE 
Katowice dla koordynatorów powiatowych z terenu województwa śląskiego 
warsztaty dotyczące realizacji programu na poziomie powiatowym. 
 
Inspektor we wrześniu 2015 r. przesłał informację do dyrektorów szkół o wdrożeniu 
programu oraz zaprosił do udziału w jego realizacji. W dniu 26 października 2015 r. 
Stacja przeprowadziła szkolenie dla koordynatorów szkolnych zgłoszonych do 
programu, które odbyło się w Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach. Podczas 
szkolenia koordynatorzy otrzymali materiały edukacyjne. Uczestniczyło w nim 49 
koordynatorów szkolnych. W I edycji programu wzięło udział 59 gimnazjów oraz 
9 049 uczniów. 
Ponadto, Stacja prowadziła „akcje” informacyjne związane ze szkodliwością 
zażywania środków zastępczych, i tak:  
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- w kwietniu 2011 r. Stacja przekazała materiały edukacyjne w postaci płyty CD 
z filmem edukacyjnym „Masz wybór. Stop narkotykom. Stop dopalaczom”. 
Ww. materiały przekazano 68 szkołom z terenu działania Stacji, 

- we wrześniu 2014 r. Stacja przesłała sprawozdanie z prowadzonej akcji 
informacyjno-edukacyjnej w okresie lipiec-wrzesień 2014 r., pod hasłem 
Dopalacze-Wypalacze „środki zastępcze”, w którym wzięli udział uczniowie szkół 
z terenu Miasta Zabrza (300 uczniów) oraz rozdysponowano około 250 ulotek 
informacyjnych o środkach zastępczych, pobranych z siedziby Stacji, 

- w grudniu 2014 r. Stacja przesłała sprawozdanie z prowadzonej akcji informacyjno-
edukacyjnej w okresie październik-grudzień 2014 r., pod hasłem Dopalacze-
Wypalacze „środki zastępcze”, w którym wzięła udział młodzież ze świetlic oraz 
z ośrodków wychowawczych z terenu Miasta Gliwice (150 odbiorców) oraz 
rozdysponowano około 200 ulotek informacyjnych o środkach zastępczych, 
pobranych z siedziby Stacji, 

- we wrześniu 2015 r. Stacja przesłała sprawozdanie z prowadzonej akcji 
informacyjno-edukacyjnej, za okres od lipca do września 2015 r., pod hasłem 
Dopalacze-Wypalacze „środki zastępcze”, w ramach której przeprowadzono 
pogadanki oraz rozdysponowano materiały edukacyjne na półkoloniach letnich. 
Akcją objęto 87 uczestników półkolonii, 

- w grudniu 2015 r. Stacja przesłała sprawozdanie z prowadzonej akcji informacyjno-
edukacyjnej, w okresie październik – grudzień 2015 r., pod hasłem Dopalacze-
Wypalacze „środki zastępcze”. W ramach akcji przeprowadzonej w szkole 
ponadgimnazjalnej z Gliwic pt. „Nie pal mostów przed sobą”, w której 
uczestniczyło 220 osób, w tym nauczyciel, rozdysponowano materiały edukacyjne 
dotyczące środków zastępczych. Kolejną akcję przeprowadzono w szkole 
ponadgimnazjalnej również z terenu Gliwic, w której wzięło udział 200 uczniów. 
Ponadto przeprowadzono akcję pn. „Eurolandia” w zespole szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu Zabrza, w której wzięło udział 130 osób, w tym 
nauczyciele, 

- w marcu 2016 r. Stacja przesłała sprawozdanie z prowadzonej akcji informacyjno-
edukacyjnej w okresie od lutego do marca 2016 r., pod hasłem Dopalacze-
Wypalacze „Groźne narkotyki”, w ramach którego przeprowadzono pogadanki 
oraz rozdysponowano materiały edukacyjne na półkoloniach zimowych. Akcją 
objęto cztery półkolonie z terenu Gliwic oraz 140 uczestników półkolonii. 

Stacja nie poniosła kosztów związanych z realizacją ww. programów oraz akcji. 
[Dowód: akta kontroli str. 41-42]  

 
Z uzyskanych informacji od Prezydentów Miast Gliwice i Zabrze oraz Starosty 
Gliwickiego30, wynika m.in., że prowadzili oni działania profilaktyczne i informacyjne 
w obszarze walki ze środkami zastępczymi i współpracowali w ww. obszarze 
z PPIS. 
I tak np. na terenie powiatu gliwickiego prowadzono działania profilaktyczne 
i informacyjne m.in. poprzez realizację zajęć pn. „Sobą być – bezpiecznie żyć” 
odbywających się w latach 2011-2012 dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych 
w Knurowie, zorganizowanie wykładów i warsztatów nt. zagrożeń związanych 
z dopalaczami dla nauczycieli Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Knurowie 
w 2015 r., realizowanie programu edukacyjnego w latach 2010-2015 skierowanego 
do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat gliwicki. 

[Dowód: akta kontroli str. 364-479]  
 

                                                      
30 Tj. z terenu, na którym działa PPIS. 
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Prezydent Zabrza prowadził działania profilaktyczne m.in. poprzez realizację 
programu „Fred goes net” skierowanego dla młodzieży eksperymentującej 
z substancjami psychoaktywnymi. 
W latach 2010–2016 359 uczestników skorzystało z ww. programu. Ponadto 
w ramach programu „Nie musisz się bać”, skierowanego do uczniów szkół 
zabrzańskich, poruszano problemy m.in. narkotyków, dopalaczy i zachowań 
ryzykownych. W latach 2010-2016 2 167 uczestników skorzystało z ww. programu.  

[Dowód: akta kontroli str. 481-482]  
 

Prezydent Gliwic realizował działania profilaktyczne i informacyjne, które polegały 
m.in. na prowadzeniu szkoleń i warsztatów w zakresie przeciwdziałania zażywaniu 
przez uczniów dopalaczy w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach 
ponadgimnazjalnych m.in. poprzez realizację programu „Archipelag Skarbów”, 
„NOE”, „Odlot”, „Kiszone ogórki”. Ponadto działania profilaktyczne prowadzone były 
na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.  

[Dowód: akta kontroli str. 484-720] 
 

2.11. Wg Inspektora nadanie przez ustawodawcę organom PIS uprawnień 
w zakresie nadzoru nad zakazem wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków 
zastępczych było zasadne. Niemniej praktyczne stosowanie przepisów okazuje się 
mało skuteczne. Stosowane przez organy PIS środki przewidziane przepisami 
prawa (ustawa o państwowej inspekcji sanitarnej, ustawa o przeciwdziałaniu 
narkomanii) nie spowodowały znacznego zmniejszenia handlu środkami 
zastępczymi. Zamykamy sklepy, wydajemy decyzje administracyjne, nakładamy 
kary pieniężne. Wszystko to odbywa się w trybie administracyjnym. Druga strona ma 
możliwość składania odwołań od decyzji pierwszo-instancyjnych i składania skarg 
do sądu administracyjnego na decyzje organu odwoławczego. Jest to 
wielomiesięczna procedura. W tym czasie – podmioty zajmujące się sprzedażą 
dopalaczy likwidują się, zmieniają nazwę i rozpoczynają dotychczasową działalność 
pod inną firmą. Proceder ten uniemożliwia np. skuteczne egzekwowanie nałożonych 
kar pieniężnych. Organy inspekcji sanitarnej nie mają uprawnień do prowadzenia 
obserwacji, przeszukań i działań prowokacyjnych, dlatego być może działania 
„antydopalaczowe” są mniej skuteczne niż działania „antynarkotykowe”. Należałoby 
zrównać środki zastępcze z narkotykami. Nadal środki zastępcze są uznawane za 
średnio niebezpieczne dla życia i zdrowia, a jedynie zażywanie narkotyków jest 
traktowane, jako wysokie ryzyko. Należałoby wprowadzić inną definicję środka 
zastępczego (bez odwoływania się do wykazu substancji zabronionych), określając 
go jako każdą substancję która nie znajduje się legalnie w obrocie, zawierającą 
substancję psychoaktywną bądź wprowadzenie zapisu zabraniającego 
wprowadzania do obrotu nie tylko podstawowych substancji psychoaktywnych, ale 
również wszystkich ich pochodnych, tzw. analogów. Dopisywanie kolejnych 
związków chemicznych na „listę zakazanych” przyniosło odwrotny skutek. 
Producenci środków zastępczych wynajdują kolejne, nowe substancje o zmienionym 
składzie chemicznym. Wykonując obowiązek wynikający z art. 304 § 1 kodeksu 
postępowania karnego, inspektorzy sanitarni składają do organów ścigania 
zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 165 kodeksu karnego, 
który przewiduje dotkliwe sankcje za sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia 
i zdrowia ludzi. Prokuratury różnie jednak podchodzą do tego typu przypadków. 
Zatem zasadnym byłoby wprowadzenie odpowiedzialności karnej za wytwarzanie 
i wprowadzanie środków zastępczych do obrotu. Obecne rozwiązania prawne, 
prowadzone w oparciu o postępowanie administracyjne są nieskuteczne. 
Zwalczanie wytwarzania i wprowadzania środków zastępczych powinno być 
powierzone organom ścigania posiadającym stosowne instrumenty prawne, a także 
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dysponującym odpowiednimi technikami i środkami operacyjnymi i własnymi 
laboratoriami. Środki zastępcze są często bardziej szkodliwe dla zdrowia i życia 
ludzi niż znane narkotyki, dlatego też postępowanie w zakresie skutecznego ich 
eliminowania powinno być prowadzone na podstawie procedury karnej, a nie 
administracyjnej. Odrębnym zagadnieniem jest egzekucja administracyjna 
nakładanych kar pieniężnych. Pomijając fakt, iż podmiot, wobec którego 
zastosowano tę sankcję przestał „istnieć” i brak jest możliwości skutecznej 
egzekucji, to pozostaje problem pięcioletniego letniego okresu przedawnienia tych 
zaległości. Gdy w tym czasie nie zostanie ponownie wszczęta egzekucja 
administracyjna, która z ww. przyczyn będzie oczywiście bezskuteczna, inspektor 
sanitarny może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, iż organy inspekcji 
sanitarnej ponoszą koszty bezskutecznej egzekucji. Celowym byłoby dokonanie 
zmian w ustawie Ordynacja podatkowa - poprzez np. wydłużenie okresu 
przedawnienia oraz w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
w zakresie zwolnienia inspekcji sanitarnej od ponoszenia kosztów bezskutecznej 
egzekucji. 

[Dowód: akta kontroli str. 37-38] 
 
 
W działalności Stacji, w przedstawionym wyżej zakresie, stwierdzono następujące 
nieprawidłowości: 

- W dwóch przypadkach, pomimo posiadania wyników badań potwierdzających,  
że przebadane produkty31 są środkami zastępczymi, Inspektor nie wydał decyzji  
o zakazie wytwarzania produktu lub wprowadzenia produktu do obrotu, nakazie 
wycofania produktu z obrotu oraz jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa  
i jego zniszczenia, o której mowa art. 27c ust. 6 ustawy o PIS oraz art. 44c ust. 4 
ustawy o PN. 

 
Inspektor wyjaśnił, że decyzje nie zostały wydawane w powyższych sprawach, 
ponieważ w 2016 r. zniszczono dopiero produkty z 2010 r. i w kolejności będą 
niszczone produkty z następnych lat po uprzednim sprawdzeniu czy nie toczą  
się w powyższych sprawach postępowania prowadzone przez organy ścigania. 
Utylizacja produktów wiąże się również z kosztami, ponoszonymi z budżetu PSSE.  

[Dowód: akta kontroli str. 36]  
 
- Inspektor w przypadku firmy K-20.01.2015 r. wydał decyzję wygaszającą  
decyzję z 23 stycznia 2015 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów, 
wycofania produktów z obrotu oraz ich zniszczenie. Ponadto w przypadku firmy 
P-13.05.2015 r. wydał decyzję wygaszającą z dnia 15 maja 2015 r., dotyczącą 
wstrzymania wprowadzania do obrotu produktów. W wydanych ww. decyzjach brak 
było uzasadnienia faktycznego jej bezprzedmiotowości, co stanowiło naruszenie 
przepisu art. 162 § 1 pkt 1 Kpa, w myśl, którego organ administracji publicznej, który 
wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała 
się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis 
prawa albo, gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony.  

[Dowód: akta kontroli str. 268]  
 

W sprawie wydania decyzji wygaszających bez uzasadnienia faktycznego ich 
bezprzedmiotowości, Inspektor wyjaśnił, że decyzje wygaszające były wydawane  

                                                      
31 Dotyczy dwóch spraw opisanych w pkt. 2.5 niniejszego wystąpienia, tj. P-13.05.2015r. i P-21.09.2015r. 

         Ustalone 
  nieprawidłowości 
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po przeprowadzonych ww. kontrolach w związku z zaprzestaniem prowadzenia 
działalności przez firmy pod ww. adresami. Po ponownej analizie dokumentacji 
stwierdzono, iż nastąpiło błędne zinterpretowanie art.162 § 1 pkt.1 Kpa i nie 
wskazano przez przeoczenie faktycznego stwierdzenia bezprzedmiotowości takich 
decyzji oraz nie wskazano przepisu prawa albo interesu społecznego lub interesu 
strony.  

 [Dowód: akta kontroli str. 36]  
 

- Pomimo wydanej decyzji P-13.05.2015 r., na podstawie art. 27c ust. 1 i 3 pkt. 1 i 2 
ustawy o PIS, nie zakazano, wskazanej w niej firmie, prowadzenia działalności 
w pomieszczeniach służących prawdopodobnie do wprowadzania produktu do 
obrotu. 
 
Jak wyjaśnił Inspektor, nie nakazano zaprzestania prowadzenia działalności  
na okres 3 miesięcy, ponieważ pod jednym adresem działały dwa podmioty 
i zamknięcie punktu handlowego ograniczałoby swobodę działalności drugiego 
podmiotu działającego w tym miejscu, którego działalność nie była niezgodna 
z prawem. W związku z powyższym w obawie o ponoszenie kosztów związanych ze 
stratami firmy działającej legalnie pod tym samym adresem nie wydano stosownej 
decyzji. 

[Dowód: akta kontroli str. 36-37]  
 

Zdaniem NIK, powyższe wyjaśnienia nie zasługują na uwzględnienie, gdyż wydanie 
decyzji o zaprzestaniu prowadzenia działalności na trzy miesiące dotyczy konkretnej 
firmy, która prawdopodobnie wprowadzała do obrotu środki zastępcze, a obowiązek 
wydania stosownej decyzji wynika z art. 27c ust 3 ustawy o PIS oraz art. 44c ust. 3 
ustawy o PN.  
 
Ustalono, że Stacja w dwóch przypadkach nie zrealizowała w całości wytycznych 
przyjętych do Planu zasadniczych przedsięwzięć przez Sekcję HP w 2014 i 2015 
roku, dotyczących monitoringu prowadzenia sprzedaży internetowej środków 
zastępczych oraz nie opracowano metod zapobiegania takim możliwościom. 
Jak wyjaśniła kierownik Sekcji HP, prowadzono bieżący monitoring tych stron, ale 
nie sporządzano pisemnych adnotacji z tych czynności. Natomiast w przypadku 
braku opracowania metod zapobiegania takim możliwościom PPIS nie opracował 
takich metod gdyż nie posiada stosownych środków prawnych.  

[Dowód: akta kontroli str. 33] 
  

Ponadto, Stacja nie zrealizowała jednego zadnia przyjętego do ww. Planu  
w 2012 r. przez samodzielne stanowisko ds. Oświaty Zdrowotnej dotyczącego 
przeprowadzenia akcji edukacyjnej „Środki zastępcze-nowe narkotyki”. 
 
Jak wyjaśniła asystent samodzielnego stanowiska ds. Oświaty Zdrowotnej, 
przyczyną niezrealizowania zadnia w 2012 r. był brak otrzymanych od ŚWIS 
wytycznych, w których wskazano by, w jaki sposób, w jakiej formie miałoby być ono 
realizowane. 

[Dowód: akta kontroli str. 721]  
 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zakresie podejmowanych działań w celu 
ograniczenia dostępności środków zastępczych. 

 

Ocena cząstkowa 
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3. Współpraca z innymi podmiotami w przedmiocie 
ograniczenia rynku środków zastępczych 

3.1. Inspektor nie informował Komendantów Policji o planowanych kontrolach 
przestrzegania zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych 
oraz nie informował o wydanych decyzjach nakazujących zaprzestania prowadzenia 
działalności w pomieszczeniach lub obiektach służących do wytwarzania lub 
wprowadzania do obrotu produktów stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia 
ludzi.  
Inspektor wyjaśnił, że w związku z bardzo dobrą współpracą z Policją oraz jej 
uczestnictwem w kontrolach związanych z wprowadzaniem do obrotu środków 
zastępczych uznał, iż Policja zna okoliczności każdej kontroli i w każdym momencie 
Stacja była w stanie udostępnić całość dokumentacji związanej z prowadzonymi 
działaniami oraz dostarczyć wydane decyzje nakazujące zaprzestania prowadzenia 
działalności w pomieszczeniach lub obiektach służących do wytwarzania lub 
wprowadzania do obrotu produktów stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia 
ludzi.  

[Dowód: akta kontroli str. 38]  

 
Funkcjonariusze Policji z Gliwic oraz z Zabrza asystowali w toku czynności 
kontrolnych prowadzonych przez Stację w przedmiocie środków zastępczych - 
w 2013 r. po jednej asyście, w 2014 r. odpowiednio dwie i cztery asysty, w 2015 r. 
odpowiednio 70 i 71 asyst, w pierwszym półroczu 2016 r. trzy asysty w Gliwicach. 
W okresie od 27 listopada 2010 r.32, w 2011 i 2012 nie było asyst Policji. 

[Dowód: akta kontroli str. 722]  
 

Jak wyjaśniła kierownik Sekcji HP funkcjonariusze Policji uczestniczący 
w kontrolach punktów, w których istniało podejrzenie o możliwości wprowadzanie  
do obrotu środków zastępczych, legitymowali osoby tam zatrudnione, dokonywali 
oględzin pomieszczeń. Ponadto zabezpieczali punkty przed wejściem potencjalnych 
klientów podczas prowadzonych kontroli.   

[Dowód: akta kontroli str. 33-34]  
 

W okresie objętym kontrolą, w wyniku przeprowadzonych kontroli Stacja nie ujawniła 
wprowadzenia do obrotu środków odurzających/substancji psychotropowych oraz 
produktów leczniczych.  

[Dowód: akta kontroli str.34]  
 

Policja nie asystowała podczas transportu zabezpieczonych produktów przez  
Stację do miejsca ich przechowywania, wyznaczonego przez Komendanta 
Wojewódzkiego Policji, gdyż nie wyznaczono takiego miejsca. Natomiast 
funkcjonariusze Policji po przeprowadzonej kontroli, w ramach której zabezpieczono 
środki zastępcze, czasami asystowali pracownikom Stacji do miejsca ich 
przechowywania wyznaczonego w siedzibie PSSE.   

[Dowód: akta kontroli str. 34]  
 

Komendanci Policji z Gliwic i Zabrza nie informowali Stacji w formie pisemnej 
o uzasadnionym podejrzeniu sprzedaży produktów lub substancji mogących mieć 
działanie odurzające lub psychotropowe, w tym oferowanych za pośrednictwem 
stron internetowych lub adresów poczty elektronicznej, jedynie informowano 

                                                      
32 W okresie od 2 października do 26 listopada 2010 r. odbyto odpowiednio 33 asysty w Gliwicach oraz 
22 w Zabrzu. 
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telefonicznie o punktach, w których istnieje podejrzenie sprzedaży środków 
zastępczych.  

[Dowód: akta kontroli str. 39]  
 

W latach 2010-2016 Komendanci Powiatowych Komend Policji z terenu miast 
Gliwice i Zabrze nie dokonywali w formie pisemnej zawiadomień o kontrolach 
w przedmiocie środków zastępczych. Zdarzały się przypadki, iż Stacja była 
informowana telefonicznie o kontrolach dotyczących wprowadzania do obrotu 
środków zastępczych. 

[Dowód: akta kontroli str.38]  
 

W okresie objętym kontrolą Służba Celna nie przekazywała do Stacji zawiadomień 
o wynikach badań wskazujących na zabezpieczenie materiałów stanowiących środki 
zastępcze. 

 [Dowód: akta kontroli str. 34]  
 

3.2. W okresie objętym kontrolą w jednym przypadku, w dniu 16 maja 2014 r., 
Wydział Kryminalny Komendy Policji w Zabrzu przekazał Stacji informację 
o wszczęciu dochodzenia w sprawie ujawnienia i zabezpieczenia przez Policję 
woreczków foliowych zamykanych strunowo z zawartością suszu roślinnego 
niewiadomego pochodzenia. 

  [Dowód: akta kontroli str. 723]  
 

W sprawie wymiany informacji w zakresie wskazanym w § 5 ust. 1 Porozumienia, 
tj. wymiany istotnych informacji dla skutecznego przeciwdziałania wprowadzania  
do obrotu środków zastępczych Inspektor podał, że wymiana informacji pomiędzy 
sygnatariuszami Porozumienia polegała przede wszystkim na kontaktach z Policją, 
która informowała go telefonicznie o każdej im wiadomej próbie wprowadzania do 
obrotu środków zastępczych. Taką samą informację telefonicznie przekazywaliśmy 
Policji. W przypadku pozostałych sygnatariuszy nie dokonywano wymiany 
informacji, gdyż nie było istotnych przypadków, które wskazywałyby na przekazanie 
stosownej informacji.   

[Dowód: akta kontroli str. 39]  
 

Jak wyjaśnił Inspektor, w ramach współpracy określonej Porozumieniem nie 
organizowano wspólnych szkoleń, konferencji oraz narad dotyczących 
przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu środków zastępczych oraz nie 
wymieniano informacji o przeprowadzanych przez siebie szkoleniach i nie 
udostępniano sobie nawzajem materiałów szkoleniowych. 

 [Dowód: akta kontroli str. 39]  
 

3.3. W wyniku współpracy ze Strażą Miejską w Gliwicach Stacja przeprowadziła 
kontrolę33 w lokalu, w którym Straż Miejska podejrzewała, że wprowadzane są do 
obrotu substancje psychoaktywne. W wyniku przeprowadzonej kontroli oraz zleceniu 
badań chemiczno-toksykologicznych ustalono, że przebadane próbki nie zawierały 
obecności substancji psychotropowych, środków odurzających oraz środków 
zastępczych.  

[Dowód: akta kontroli str. 724, 302-303]  
 

                                                      
33 Dotyczy badanej sprawy CS-11.12.2015 r. 
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Ponadto, Inspektor zwrócił się do Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach34  
z zapytaniem czy istniałby możliwość przeprowadzenia wspólnych kontroli 
krzyżowych w zakresie zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków 
zastępczych w obiektach na terenie objętym nadzorem Stacji. W odpowiedzi 
Inspektor otrzymał od UKS informację, że UKS nie przeprowadzi postępowania 
kontrolnego wobec podmiotu wskazanego w rozmowie z kierownik Sekcji HP,  
gdyż firma znajduje się poza właściwością miejscową UKS.  

 [Dowód: akta kontroli str. 725-726]  
 

3.4. Inspektor wyjaśnił, że Porozumienie zawarte w 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 zastępczych w obecnej chwili utraciło swoją istotność. Jest to związane 
z czynnościami, jakie podjęły podmioty wprowadzające do obrotu środki zastępcze 
jak również z formą sprzedaży i dystrybucji tych środków. Na podkreślenie zasługuje 
fakt, że współpraca z Policją układała się dobrze a momentami wręcz wzorowo. 
Współpraca odbywała się w kwestii dotyczącej przeprowadzania kontroli, poufnego 
informowania się o terminach tych kontroli, sporadycznego transportu tam 
i powrotem pracowników Inspekcji Sanitarnej na miejsce kontroli oraz bezpośrednim 
udziale Policji w przeprowadzanych akcjach. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie 
środków zastępczych w obiekcie to w dwóch przypadkach środki zabezpieczyła 
Policja w Zabrzu; w pozostałych przypadkach przejmowała je Inspekcja Sanitarna. 
Nie występowałem do organów nadrzędnych Porozumienia celem poprawy 
współpracy w ramach jego ustaleń, gdyż nie miałem zastrzeżeń, co do działań 
wspólnie podejmowanych z Policją. 

 [Dowód: akta kontroli str. 39] 
 

Inspektor nie zawiadamiał Komendantów Policji o wynikach badań, w wyniku 
których stwierdzono, że przebadany produkt jest środkiem zastępczym oraz nie 
przesyłał stosownych odpisów GIS, ponieważ - jak wyjaśnił - istniały ustalenia ustne 
pomiędzy przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach i w Zabrzu 
a upoważnionymi przedstawicielami PIS, iż w razie potrzeby zwrócą się oni o wyniki 
badań do Inspekcji i w związku z powyższym odpisów zawiadomień nie przekazywał 
do GIS. 

[Dowód: akta kontroli str. 38]  
  

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zakresie współpracy z innymi podmiotami, w przedmiocie ograniczania rynku 
środków zastępczych. 
 

4. Realizacja zaleceń wynikających ze sprawowanego nadzoru 
nad działalnością Stacji w zakresie środków zastępczych 

4.1. W okresie objętym kontrolą Stacja otrzymała łącznie 123 pism, w których 
jednostki nadrzędne zawarły wytyczne i zalecenia (łącznie 62 pism) oraz informacje 
dotyczące środków zastępczych (61 pism), np. pismo Głównego Inspektora 
Farmaceutycznego przesłane przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego35 dotyczące podjęcia działań w związku z nielegalnym 
wprowadzeniem do obrotu dopalaczy czy przedłożenia propozycji zmian do ustawy 

                                                      
34 W dalszej treści zwany UKS. 
35 Zwanego dalej ŚPWIS 
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z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Analiza ww. korespondencji 
wykazała m.in., że we wszystkich przypadkach dotyczących wytycznych i zaleceń 
kierowanych do Stacji zostały one zrealizowane, m.in. poprzez: przekazanie 
informacji do ŚPWIS o aktualnej liczbie zaplombowanych i odplombowanych 
sklepów z dopalaczami, przesłanie do ww. Inspektora informacji o liczbie 
zgłoszonych przez Stację wniosków do Prokuratury (ewentualnie do Policji).  

[Dowód: akta kontroli str. 42-46] 
 

4.2. W okresie objętym kontrolą przedstawiciele ŚWIS przeprowadzili w dniach  
19–21 maja 2015 r. kompleksową kontrolę Stacji obejmującą okres od 17 września 
2010 r. do 30 kwietnia 2015 r. M.in. skontrolowano dokumentację dwóch firm 
wprowadzających do obrotu środki zastępcze. W wyniku kontroli pouczono 
pracowników Sekcji HP, aby każdorazowo w decyzjach uzasadniać odstąpienie  
od reguły zawartej w art. 10 § 1 kpa. Innych zaleceń nie wydano.  

 [Dowód: akta kontroli str. 735-736]  
 

Ponadto, GIS w listopadzie 2012 r. przeprowadził kontrolę w Stacji, w zakresie 
wydawania postanowień o zabezpieczeniu środków zastępczych w związku 
z decyzją wydaną przez GIS z dnia 2 października 2010 r. W wyniku 
przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 

[Dowód: akta kontroli str. 737-738]  
 

Poza ww. kontrolami Stacja nie była kontrolowana przez inne organy w zakresie 
egzekwowania zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków 
zastępczych.  

[Dowód: akta kontroli str. 740]  
 
4.3. Działalność Stacji w okresie objętym kontrolą nie była przedmiotem skarg 
i wniosków kierowanych m.in. do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.  

[Dowód: akta kontroli str. 742] 
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zakresie realizacji zaleceń skierowanych w wyniku sprawowanego nadzoru  
nad działalnością PSSE, związanych z przeciwdziałaniem dostępności środków 
zastępczych. 

IV. Uwagi  
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli36, zwraca uwagę na wynikający z art. 107 § 1 Kpa 
obowiązek zapewnienia uzasadnienia faktycznego w wydawanych decyzjach 
administracyjnych.  

  

                                                      
36 Dz.U. z 2015 r., poz. 1096 ze zm. 
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V. 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 o NIK 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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Katowice, dnia 7 grudnia 2016 r. 

  
 
 

Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler 

Jerzy Piasecki 

Gł. specjalista kontroli państwowej 
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