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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/098 – Przeciwdziałanie sprzedaży dopalaczy1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontroler Wiesław Pietrzyk, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/154/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Komenda Miejska Policji w Jaworznie, 43-600 Jaworzno, ul. Narutowicza 12 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Adam Mandera, p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie3 

(dowód: akta kontroli str. 3-11) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności4 
W okresie objętym kontrolą Komenda podejmowała działania w celu ograniczenia 
dostępności środków zastępczych i pomimo że zadań w tym zakresie nie 
uregulowano wprost w dokumentacji organizacyjnej Komendy to realizowano  
je pośrednio, w ramach działań związanych z wykrywaniem przestępczości 
narkotykowej. 

Komenda w tym zakresie podejmowała działania własne oraz współpracowała 
z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Jaworznie5, na podstawie 
Porozumienia zawartego w dniu 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 zastępczych6. W efekcie tej współpracy doprowadzono do zaprzestania 
handlu w jedynym sklepie na terenie Jaworzna, w którym rozprowadzano środki 
zastępcze. 

KMP prowadziła szeroko zakrojone działania profilaktyczne, uświadamiające 
zagrożenia wynikające z używania środków zastępczych, w tym współuczestniczyła 
w wyprodukowanym przez TV Jaworzno filmie, przestrzegającym przed skutkami 
zażywania środków zastępczych. 

 

 

 

 

                                                      
1 Zwane dalej również „środkami zstępczymi”. Okres objęty kontrolą od 27 listopada 2010 r. do końca I półrocza 2016 r. 
z uwzględnieniem okresu wcześniejszego oraz późniejszego, o ile miał wpływ na realizację zadań w badanym okresie. 
2 Nr regon 270208292-00120, gdzie nr 270208292 – to nr Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach a nr 00120 - to liczba 
porządkowa Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie. Zwana dalej „KMP”, lub „Komendą”. 
3 Komendant Miejski Policji w Jaworznie, zwany dalej „Komendantem”, pełni obowiązki służbowe od dnia 27 czerwca 2016 r. 
W okresie poddanym kontroli tj. od 27 listopada 2010 r. do dnia kontroli ww. obowiązki pełniło kolejno pięciu Komendantów.  
4 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie.   
5 Zwanym dalej „PPIS”. 
6 Zwane dalej „Porozumieniem”. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Ocena uregulowań i przyjętych rozwiązań 
organizacyjnych w obszarze ograniczenia dostępności 
środków zastępczych 

 
1.1. W okresie objętym kontrolą, w dokumentacji organizacyjnej Komendy7  

nie ujęto problematyki ograniczenia dostępności środków zastępczych. 
Komendant wyjaśnił, że zadania te wynikały „(…) wprost z art. 1 ust. 2 ustawy 
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz innych aktów prawnych. KMP  
była obowiązana do analizowania stanu zagrożenia przestępczością 
narkotykową w tym m.in. środków zastępczych/dopalaczy i w tym zakresie do 
podejmowania odpowiednich działań. Problematyka związana z dopalaczami 
jest elementem zbliżonym do zwalczania przestępczości narkotykowej, 
a metody ich zwalczania operacyjne i dochodzeniowe oraz działania 
profilaktyczne są tożsame”. 

Ustalono, że działania operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze 
w zakresie środków zastępczych były wykonywane przez Wydział 
Kryminalny, a działania profilaktyczne były prowadzone przez Wydział 
Prewencji Komendy. 

(dowód: akta kontroli str. 12-26, 27-43, 44-53, 54-55, 56-58) 

 

1.2. Funkcjonariusze Komendy nie uczestniczyli w szkoleniach, konferencjach 
dotyczących bezpośrednio problematyki związanej ze środkami zastępczymi. 
Natomiast wszyscy funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego, wykonujący 
zadania związane z dopalaczami, odbyli kursy specjalistyczne w zakresie 
zwalczania przestępczości narkotykowej, a jeden z nich dodatkowo kurs 
z zakresu neutralizacji miejsc nielegalnej produkcji narkotyków. Jak wyjaśnił 
Komendant, w ramach kursu zwalczania przestępczości narkotykowej 
poruszana była problematyka środków zastępczych. 

(dowód: akta kontroli str. 54-55, 57-74) 

 

Pomimo iż w dokumentacji organizacyjnej Komendy nie uregulowano zadań 
związanych wprost ze środkami zastępczymi, to Policja realizowała zadania 
ujawniania i ścigania tego procederu przy okazji zwalczania przestępczości 
narkotykowej. Funkcjonariusze nie byli przeszkoleni w zakresie środków 
zastępczych, jednakże wszyscy byli przeszkoleni w zakresie zwalczania 
przestępczości narkotykowej. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7 Regulamin KMP w Jaworznie z dnia 9 lipca 2009 r. i z dnia 12 stycznia 2011 r. oraz zmiany tego regulaminu z 31 maja 
2011 r. i z dnia 1 czerwca 2012 r. Decyzje Komendanta w sprawie szczegółowych zadań komórek organizacyjnych i stanowisk 
jednoosobowych w KMP z dnia 5 marca 2012 r. (nr 18/12), z dnia 19 lipca 2012 r. (nr 65/12). 

Opis stanu 
faktycznego 
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2. Ocena podejmowanych działań w celu ograniczenia 
dostępności środków zastępczych 

2.1. W okresie od 27 listopada 2010 r. do końca I kwartału 2016 r. na terenie 
właściwości Komendy odnotowano ogółem 29 zgłoszeń dotyczących  
użycia, posiadania lub handlu środkami zastępczymi8, co stanowiło 9,5% 
z 305 zgłoszeń dotyczących ogółem narkotyków i środków zastępczych9. 

W następstwie prawidłowej realizacji przez dyżurnego jednostki zadań 
określonych w § 5 ust. 1 pkt 1 zarządzenia 1173 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie organizacji służby dyżurnej 
w jednostkach organizacyjnych Policji10, Policja interweniowała w przypadku 
wszystkich zgłoszeń mających związek z wydarzeniami dotyczącymi środków 
zastępczych, a reakcja następowała bezzwłocznie. 

W pięciu przypadkach Komenda podjęła działania z własnej inicjatywy, 
a w 24 przypadkach zgłaszającymi były inne podmioty, w tym również osoby 
fizyczne11. W pięciu z tych przypadków, po przybyciu funkcjonariuszy na 
miejsce zdarzenia, nie potwierdzono związku interwencji z dopalaczami  
lub nie zastano ewentualnych sprawców. 

(dowód: akta kontroli str. 83,84-89, 90-98) 

 

Funkcjonariusze wydziałów Komendy, odpowiedzialni za problematykę 
ograniczenia dostępności środków zastępczych, zapoznali się z treścią 
Porozumienia, które wpłynęło do Komendy w dniu 13 lutego 2012 r., 
dokumentując ten fakt. 

(dowód: akta kontroli str. 75-82) 

 

2.2. W okresie objętym kontrolą Komendant nie przekazał do prowadzenia PPIS 
spraw związanych ze środkami zastępczymi, gdyż jak wyjaśnił „(…) wszystkie 
prowadzone postępowania były wynikiem działań Policji nadzorowanych 
przez Prokuraturę Rejonową w Jaworznie”. 

(dowód: akta kontroli str.94, 96) 

 

  W trzech przypadkach Policja prowadziła postępowania wyjaśniające 
w sprawach narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty 
życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, zakwalifikowanych jako czyny, 
o których mowa w art. 160 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 
karny12. I tak: 

− Zdarzenie z dnia 30 kwietnia 2014 r.13, dotyczące sprzedaży środków 
zastępczych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii14. Postanowieniem z 30 czerwca 2015 r. 
Prokurator umorzył dochodzenie wobec stwierdzenia braku podstaw  
do wniesienia aktu oskarżenia i nakazał przekazać dowody rzeczowe 

                                                      
8 W 2011 r. – 2 zgłoszenia, w 2014 r. 6, w 2015 r. 20 i w I półroczu 2016 r. 1 zgłoszenie. W okresie od 27 listopada  
do 31 grudnia 2010 r i w latach 2012-2013 nie odnotowano zgłoszeń w tym zakresie.   
9 W okresie od 27 listopada do 31 grudnia 2010 r. – 5 zgłoszeń, w 2011 r. – 38, w 2012 r. – 33, w 2013 r. - 64, w 2014 r.- 
69 w 2015 r. - 78 i w I półroczu 2016 r. 18 zgłoszeń. 
10 Dz.Urz.KGP.2013.73.  
11 Zgłoszenia od osób prywatnych, ze Szpitala Miejskiego w Jaworznie, ze Stacji pogotowia ratunkowego w Jaworznie  
i ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworznie.   
12 Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm., zwana dalej „ustawą kk”. 
13 Nr identyfikacyjny (ID) Krajowego Systemu Informacji Policyjnej (zwany dalej „KSIP”) ZIZ-69457323D. 
14 Dz. U. z 2016 r., poz. 224 ze zm., zwana dalej „ustawą narkotykową”. 
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w postaci środków zastępczych do PPIS15. KMP jest w trakcie 
przekazywania tych substancji do PPIS16. W sprawie opóźnienia 
w przekazaniu środków do PPIS, Komendant wyjaśnił, że było to 
spowodowane brakiem wpływu postanowienia do Komendy.  

− Zdarzenie z dnia 6 maja 2015 r.17, dotyczące bezpośredniego narażenia 
utraty życia albo zdrowia, albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez 
zażycie dopalaczy. Postanowieniem z 1 lipca 2015 r. KMP umorzyła 
dochodzenie, z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających 
podejrzenie jego popełnienia18. 

− Zdarzenie mające miejsce w okresie od 3 do 31 lipca 2015 r.19, 
w sprawie narażenia kilkunastu mieszkańców Jaworzna na bezpośrednie 
niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, 
w wyniku zażycia tzw. „dopalaczy”, w wyniku którego jedenaście  
osób zostało hospitalizowanych. Postanowieniem z 10 marca 2016 r. 
KMP umorzyła dochodzenie w wyżej wymienionej sprawie na szkodę 
jedenastu osób, z uwagi na fakt, iż czyn nie zawierał znamion czynu 
zabronionego (art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.) oraz z uwagi na brak danych 
dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa 
(art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k.)20.  

(dowód: akta kontroli str. 96, 99-101, 102-109, 112-123, 124-128, 129-138, 
139-143, 144-145) 

 

Z KSIP wynikało, że Policja nie prowadziła dochodzeń w trybie art. 165 
ustawy kk, tj. w sprawach sprowadzania niebezpieczeństwa dla życia lub 
zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach. 

(dowód: akta kontroli str. 110-111) 

 

2.3. KMP nie posiadała na wyposażeniu sprzętu umożliwiającego szybką wstępną 
identyfikację składu chemicznego ujawnionych środków zastępczych. 
Komendant wyjaśnił, że w przypadku ujawnienia substancji, w których 
testery21 nie wykazywały obecności środków odurzających lub 
psychotropowych, a było uzasadnione przypuszczenie, że skład substancji 
mógł być zabroniony, w każdym przypadku substancja był przekazywana  
do laboratorium22 w celu wykonania ekspertyzy, której wynik decydował 
o sposobie dalszego postępowania. 

(dowód: akta kontroli str. 96, 146) 

 

                                                      
15 W uzasadnieniu do postanowienia Prokurator wskazał, że w tej sprawie nie doszło do popełnienia przestępstw z art. 56 lub 
art. 59 ustawy PN, natomiast doszło do popełnienia czynu określonego w art. 52 a ust 1 ustawy PN i na sprawcę tego czynu 
PPIS nałożył karę pieniężną w wysokości 20 000 złotych. Natomiast w kwestii czynu zabronionego z art. 160 § 1 kk zeznania 
świadków nie pozwoliły jednoznaczne przypisać czynu udostępnienia środka jednej osobie. 
16 Pismem z 19 października 2016 r. KMP zwróciła się do PPIS o wyznaczenie daty i miejsca przekazania dowodów 
rzeczowych. W odpowiedzi pismem z 24 października 2016 r. PPIS zwróciło się o przekazanie opinii toksykologicznej 
produktu. Pismem z 26 października 2016 r. KMP przesłała do PPIS stosowną opinię. 
17 ID KSIP ZIZ-70035591P. 
18 W odpowiedzi na pismo KMP w sprawie wypożyczenia akt postępowania Prokurator rejonowy poinformował, że akta główne 
tej sprawy znajdują się w Sądzie Rejonowym w Jaworznie Wydział II Karny z wnioskiem o przepadek dowodów rzeczowych.   
19 ID KSIP ZIZ-70416678J. 
20 Zdarzenie miało miejsce w okresie od 3 lipca do 16 sierpnia 2015 r. Zeznania świadków nie pozwoliły jednoznaczne 
przypisać czynu udostępnienia środka jednej osobie. 
21 Wstępna analiza testerami na zawartość w substancji środków odurzających (marihuana, haszysz) lub substancji 
psychotropowych (amfetamina, kokaina, LSD, MDMA, 2, CB). 
22 M.in. Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Katowicach, Zakład Medycyny Sądowej w Katowicach, Instytut Ekspertyz 
Sądowych w Krakowie.  
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2.4. W sprawie wykorzystywania posiadanych zasobów ds. walki 
z cyberprzestępczością, pod kątem identyfikacji stron internetowych 
oferujących sprzedaż takich produktów, Naczelnik WK wyjaśnił, że do 
zwalczania cyberprzestępczości w zakresie środków zastępczych 
funkcjonariusze wykonujący te zadania monitorowali Internet w poszukiwaniu 
stron oferujących takie środki, a jednostki nadrzędne prowadziły w tym 
zakresie czynności operacyjno-rozpoznawcze.  

(dowód: akta kontroli str. 96, 147) 

 

2.5. KMP nie była autorem programów profilaktycznych o tematyce zwalczania 
środków zastępczych, ale brała udział, jako partner, w takich programach jak 
zainicjowany przez Urząd Miejski w Jaworznie program „Tarcza”. W jego 
ramach realizowane były przedsięwzięcia zmierzające do wyeliminowania 
zagrożenia środkami zastępczymi na terenie miasta, takie jak kampania 
informacyjna „Dopalacze poważnym zagrożeniem” lub udostępnienie  
w dniu 9 października 2015 r. na ogólnodostępnej stronie internetowej23 filmu 
poruszającego problem dopalaczy, w którym funkcjonariusz KMP zwrócił się 
z apelem o przekazywanie Policji sygnałów w sprawach związanych 
z dopalaczami, w celu skuteczniejszemu eliminowaniu tego zjawiska.  

W ramach realizacji „Koncepcji działań Policji w zakresie profilaktyki 
społecznej na lata 2015-2018”, w tym m.in. dopalaczy, funkcjonariusze  
KMP w dniach 8 i 14 lipca 2015 r. brali udział w dwóch naradach 
z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Jaworznie24 i PPIS, dotyczących 
przeciwdziałaniu zatruciom dopalaczami. W wyniku tych narad ustalono, 
że Policja przy współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz 
Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu UM będzie współpracować w zakresie 
działań informacyjno–edukacyjnych dla rodziców uczniów gimnazjum i szkół 
ponadgimnazjalnych, a także będzie prowadzić te działania w szkołach. 

Realizując ww. działania, w okresie od 20 lipca do 23 listopada  
2015 r. Policjanci KMP przeprowadzili sześciokrotnie dla rodziców25 
i dziesięciokrotnie dla dzieci i młodzieży26 prelekcje na temat przestępstw 
związanych z dopalaczami, ich stosowania i odpowiedzialności wynikającej 
z ustawy PN.  

W dniu 26 lutego 2016 r. funkcjonariusze Komendy brali udział w spotkaniu 
w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaworznie, którego celem było  
przekazanie wiedzy o dopalaczu „Mocarz” oraz uzależnieniu od środków 
psychoaktywnych. Natomiast w okresie od 25 kwietnia do 18 maja 2016 r. 
przeprowadzili pogadanki na temat dopalaczy w pięciu kolejnych szkołach27. 

Jak wyjaśnił Komendant, w okresie od 27 listopada 2010 r. do końca 2014 r. 
w Jaworznie „(…) odnotowano incydentalne przypadki zainteresowania się 
dopalaczami i w związku z tym podejmowane przez  KMP  akcje prewencyjne  

                                                      
23 https://youtu.be/MYrTWEh2pPc. 
24 Przedstawicieli Wydziałów Zdrowia i Spraw Społecznych, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Edukacji Kultury 
i Sportu, Promocji i Informacji, referatu Inicjatyw i Konsultacji Społecznych, Referatu Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Komendantem Straży Miejskiej. 
25 W dniach 7 – 15 września 2015 r. w Gimnazjum nr 5, nr 3 i nr 10, w Technikum energetycznym, w Zespole Szkół 
ponadgimnazjalnych nr 5, w Liceum ogólnokształcącym nr 1 w Jaworznie. 
26 Z dziećmi biorącymi udział w półkolonii, z wychowankami Powiatowej placówki opiekuńczo – wychowawczej, z uczniami: 
drugich klas Technikum Energetycznego, pierwszej klasy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6, pierwszych klas 
Gimnazjum nr 8, dwukrotnie pierwszych i drugich klas Liceum Ogólnokształcącego, pierwszej i trzeciej klasy Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych, młodzieżą Zespołu Szkół Ogólnokształcących i pierwszych klas Gimnazjum nr 3 w Jaworznie.   
27 Zespołach Szkół nr 2, 3 i 4, Gimnazjum nr 9 i Szkole podstawowej nr 22 w Jaworznie dla 431 dzieci i młodzieży oraz 
16 osób dorosłych. 



 

7 

miały charakter doraźny”. W tym okresie funkcjonariusze KMP przeprowadzili 
prelekcje w pięciu szkołach z zakresu odpowiedzialności prawnej z ustawy 
PN28.  

(dowód: akta kontroli str. 94-95, 97, 148-186, 187-204) 

 

Komenda reagowała na zgłoszenia mające związek ze środkami zastępczymi bez 
zbędnej zwłoki i prowadziła działania z własnej inicjatywy w tym zakresie. 
Prowadzone postepowania przygotowawcze były kończone wydaniem  
postanowień w odniesieniu do spraw, sprawców i zabezpieczonych dowodów. 
Działania profilaktyczne Policji, adresowane do uczniów, młodzieży, rodziców, 
pracowników szkół, nauczycieli, w formie prelekcji i szkoleń uświadamiających 
zagrożenia wynikające z używania, udzielania, eksperymentowania ze środkami 
psychoaktywnymi i innymi podobnie działającymi, oraz odpowiedzialnością 
wynikającą z tego typu działalności, obejmowały cały obszar podległy KMP.   

 

3. Ocena współpracy z innymi podmiotami w przedmiocie 
ograniczania rynku środków zastępczych 

 
3.1. Stosownie do § 3 pkt 1 Porozumienia, Komenda w okresie od 27 stycznia do 

19 października 2015 r. została jedenastokrotnie zawiadomiona przez PPIS 
o zamiarze przeprowadzenia kontroli sklepu oferującego sprzedaż środków 
zastępczych pn. „Wszystko po 2 zł, 4 zł, 6 zł śmieszne rzeczy i gadżety” 
w Jaworznie29, mającej na celu sprawdzenia wykonania decyzji PPIS 
z 28 kwietnia 2015 r., nakazującej zaprzestania prowadzenia działalności 
w pomieszczeniach sklepu na czas niezbędny do przeprowadzenia badań 
substancji o nieznanym składzie, zabezpieczonych w toku przeprowadzonych 
wcześniejszych kontroli30”. 

(dowód: akta kontroli str. 144-145, 205-212, 213-214) 

 

We wszystkich ww. przypadkach, zgodnie z § 3 pkt 2 Porozumienia,  
KMP zapewniła pracownikom PPIS asystę, w czasie której, jak wyjaśnił 
funkcjonariusz biorący w nich udział, zapewniano bezpieczeństwo i komfort 
pracy w trakcie wykonywania przez pracowników PPIS czynności  
kontrolnych oraz w razie potrzeby legitymowano osoby. Z czynności 
wykonywanych podczas asyst od 13 lipca 2015 r.31 w dwóch przypadkach 
funkcjonariusze sporządzili notatki służbowe, a w pozostałych przypadkach 
dokumentowali czynności w notatnikach służbowych. Funkcjonariusz 
asystujący pracownikom PPIS wyjaśnił, że nie sporządzano notatek z każdej 
asysty gdyż pracownicy PPIS odstępowali od kontroli, z uwagi na fakt,  
że po przybyciu na miejsce sklep był zamknięty. 

(dowód: akta kontroli str. 213-214, 215-228) 

 

 

                                                      
28 Dwukrotnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, w Gimnazjum nr 4 i nr 11 oraz w III Liceum Ogólnokształcącym. 
29 Zwany dalej „Sklepem pod zegarem”. 
30Decyzja nr NS/HP/17/15.  
31 KWP poinformowała komunikatem Komendę, że PPIS będzie systematycznie przy udziale asysty Policji dokonywał kontroli 
wytypowanych miejsc handlu dopalaczami. Z udzielonych asyst należało sporządzić notatkę w szczegółowości: ilości 
policjantów biorących w nich udział, wykonanych czynności oraz ilości i rodzaju zabezpieczonych substancji. 
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Komendant dwukrotnie otrzymał od PPIS pisemne informacje32 o wynikach 
oceny i badań bezpieczeństwa produktów33 zabezpieczonych  
w czasie kontroli w Sklepie pod Zegarem, w których biegli wskazywali, 
że zabezpieczone substancje mogły stanowić zagrożenie dla zdrowia  
i życia ludzi i zostały przez nich zdefiniowane, jako środki zastępcze. 

(dowód: akta kontroli str. 230-233) 

PPIS nie przekazał Policji środków odurzających/substancji psychotropowych. 
Policja nie udzielała asysty podczas transportu zabezpieczonych przez PPIS 
substancji do miejsca ich przechowywania, które powinno, według § 3 pkt 6 
Porozumienia, być wyznaczone w miarę możliwości przez Komendanta 
Wojewódzkiego Policji. Według informacji uzyskanej od PPIS, Komendant 
Wojewódzki nie wyznaczył takiego miejsca.  

(dowód: akta kontroli str.212-213) 

W dniu 9 marca 2016 r. Komendant został poinformowany przez PPIS, 
że w dniu 28 kwietnia 2015 r. wydał decyzję nakazującą „(…) wstrzymanie 
wprowadzania do obrotu na czas niezbędny do przeprowadzenia oceny 
i badań bezpieczeństwa zabezpieczonych w dniu 27 kwietnia 2015 r.  
środków wprowadzanych do sprzedaży w ww. sklepie (…) oraz zaprzestanie 
prowadzenia działalności w pomieszczeniach sklepu służących 
wprowadzaniu do obrotu tych produktów na czas niezbędny do usunięcia 
zagrożenia” dla podmiotu gospodarczego, prowadzącego działalność 
w Sklepie pod Zegarem.  

Według Policji, był to jedyny punkt w Jaworznie oferujący w okresie objętym 
kontrolą sprzedaż środków zastępczych. Na skutek wspólnych działań  
KMP i PPIS, na dzień kontroli był on zamknięty i nie prowadził działalności 
w ww. zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 144-145) 

Organy wskazane w Porozumieniu nie zawiadamiały Policji o uzasadnionym 
podejrzeniu sprzedaży produktów lub substancji mogących mieć działanie 
odurzające lub psychotropowe, w tym oferowanych za pośrednictwem stron 
internetowych lub adresów poczty elektronicznej. 

Wyjątek stanowiła współpraca z PPIS, opisana w niniejszym wystąpieniu. 

(dowód: akta kontroli str. 95-98) 

3.2. W ramach wymiany informacji istotnych dla skutecznego przeciwdziałania 
wprowadzaniu do obrotu środków zastępczych, określonej w § 5 ust. 1 pkt 2 
i pkt 3 Porozumienia, Komendant dwukrotnie, w dniach 21 stycznia 2015 r. 
(szczegółowe rozpracowanie obiektu) i 3 marca 2016 r., informował PPIS, 
w związku z prowadzonymi przez Policję postępowaniami, że w Sklepie  
pod Zegarem osoby fizyczne nabywały dopalacze oraz, w drugim piśmie, 
o możliwości dalszego prowadzenia handlu dopalaczami w tym sklepie. 

 W piśmie z 9 marca 2016 r. PPIS poinformowało Komendanta, że „(…) 
wzmożony monitoring oraz kontrole sklepu trwały do grudnia 2015 r. 
Aktualnie nadal prowadzony jest monitoring obiektu, z mniejszą 
częstotliwością. Na dzień 8 marca 2016 r. obiekt pozostaje zamknięty”.  

KMP nie organizowała wspólnych szkoleń i konferencji lub narad dotyczących 
przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu środków zastępczych, określonych 
w Porozumieniu. Nie wymieniano informacji o przeprowadzanych przez siebie 

                                                      
32 Informacje z dnia 31 marca 2015 r. (sygnatura nr NS/HP/441/16-3-/15), 7 lipca 2015 r. (sygnatura nr NS/HP/441/104/15). 
33 M.in. substancje o nazwie: Imitacja produktu Rozpałka do pieca koloru czerwonego, Imitacja produktu Rozpałka do pieca 
koloru niebieskiego, Imitacja produktu Dodatek do piasku koloru czerwonego, Imitacja produktu Dodatek do piasku koloru 
niebieskiego, co, do których zachodziło uzasadnione podejrzenie, że są środkami zastępczymi. 
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szkoleniach oraz nie udostępniano sobie materiałów szkoleniowych z innymi 
sygnatariuszami Porozumienia (§ 5 ust. 3). 

(dowód: akta kontroli str.95-98, 139, 234-235) 

3.3. W zakresie realizacji działań profilaktyczno–edukacyjnych dotyczących 
dopalaczy, KMP współpracowała z przedstawicielami Urzędu Miejskiego 
w Jaworznie, w tym z przedstawicielami Wydziałów Zdrowia i Spraw 
Społecznych, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Edukacji Kultury 
i Sportu, Promocji i Informacji, Referatu Inicjatyw i Konsultacji Społecznych, 
Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Rozwiazywania 
Problemów Alkoholowych, Komendantem Straży Miejskiej oraz z TV 
Jaworzno i szkołami wszystkich szczebli. Zakres współpracy szczegółowo 
opisano w pkt. 2.5. niniejszego wystąpienia. 

(dowód: akta kontroli str. 94-95, 97, 148-186, 187-204) 

 

Komenda współpracowała z PPIS w zakresie Porozumienia zawartego przez 
Komendanta Głównego Policji, zapewniając pracownikom tej instytucji 
bezpieczeństwo i komfort pracy w trakcie wykonywanych przez nich czynności 
kontrolnych oraz wymieniając się wzajemnie informacjami istotnymi w ograniczeniu 
działalności związanej z obrotem środkami zastępczymi. 

 
 

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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli34, 
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 23 listopada 2016 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Katowicach 

Kontroler  

Wiesław Pietrzyk 

St. inspektor kontroli państwowej 

 

 

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

 

 

  

 

                                                      
34 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 
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