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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 Olsztynie 

Kontroler Wojciech Dąbrowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/69/2016 z dnia 31.08.2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 
 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Elblągu, ul. Królewiecka 195,  
82-300 Elbląg (dalej: „PSSE”, lub „Stacja”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marek Jarosz, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Dyrektor Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej (dalej: „PPIS” lub „Dyrektor Stacji”). 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

W okresie objętym kontrolą2, w regulaminie organizacyjnym Stacji nie uwzględniono 
wprawdzie bezpośrednio zadań w obszarze środków zastępczych (tzw. dopalaczy), 
jednakże były one realizowane. Zadania w tym zakresie realizowali pracownicy 
Sekcji Higieny Pracy, a działalność ta była prowadzona w oparciu o zasoby 
finansowe określone w planie finansowym. W Stacji powołano też Zespół ds. 
nadzoru nad środkami zastępczymi. Jeszcze w trakcie kontroli Dyrektor Stacji 
dokonał zmian w regulaminie organizacyjnym oraz w zakresie obowiązków 
kierownika ww. Sekcji, wprowadzając w tych dokumentach zadania związane  
z nadzorem nad środkami zastępczymi.  

W celu ograniczenia rynku środków zastępczych PSSE współpracowała również  
z innymi organami, w tym zwłaszcza z Komendą Miejską Policji w Elblągu (dalej: 
„KMP”). 

W wyniku podejmowanych przez PSSE czynności w zakresie nadzoru nad 
wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu środków zastępczych, ujawniono takie 
produkty oraz prowadzono postępowania administracyjne zakończonych decyzjami.  

Niemniej w działalności Stacji w tym zakresie stwierdzono nieprawidłowość 
polegającą na nieprzestrzeganiu przepisów prawa materialnego i procesowego  
w postepowaniach administracyjnych, w szczególności polegającą na nienaliczaniu 
odsetek za zwłokę od kar pieniężnych wymierzonych decyzjami wydawanymi na 
podstawie art. 52a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii3.    
 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna, a w przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria dla tych ocen, stosuje się ocenę opisową. 
2 Kontrolą objęto lata 2010– 2016 (I półrocze), w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się objęcie badaniami kontrolnymi 
zdarzeń wcześniejszych oraz późniejszych (do dnia zakończenia czynności kontrolnych)  
3 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 ze zm.) 
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II. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. W obowiązujących w latach 2010-2016 (I półrocze) regulaminach 
organizacyjnych Stacji4 oraz w zakresach obowiązków jej pracowników nie było 
zapisów dotyczących realizacji zadań z zakresu środków zastępczych. Jak wyjaśnił 
Dyrektor Stacji ww. dokumenty nie zawierały szczegółowych zapisów dotyczących 
nadzoru nad środkami zastępczymi, z uwagi na to, że kompetencje te były 
określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Poinformował też kontrolera 
NIK, że w dniu 26 września 2016 r. zarządzeniem Nr 5/16 wprowadził do regulaminu 
organizacyjnego, w odniesieniu do zakresu działań Sekcji Higieny Pracy (dalej: 
„Sekcja HP”), zapis o treści „Do zakresu działań należy w szczególności 
monitorowanie środków zastępczych i podejmowanie działań kontrolnych  
w uzasadnionych przypadkach”. Uzupełniono ponadto zakres obowiązków 
Kierownika tej Sekcji o zapis w brzmieniu “monitorowanie środków zastępczych  
i podejmowanie działań kontrolnych w uzasadnionych przypadkach”.     

(dowód akta kontroli str. 3-19 ) 

Pomimo nie uwzględnienia w regulaminie organizacyjnym Stacji zadań w obszarze 
środków zastępczych oraz nie przypisanie ich w zakresach obowiązków jej  
pracowników, zadania te były jednak realizowane w okresie objętym kontrolą. 
Według Dyrektora Stacji, postępowania w przypadku środków zastępczych były  
następujące: 

• Po otrzymaniu zgłoszenia (najczęściej z jednego ze szpitali znajdujących się na 
obszarze działania PSSE)  informującego o hospitalizacji osoby z objawami 
zatrucia z podejrzeniem zażycia środka zastępczego jako przypuszczalnej 
przyczyny pogorszenia stanu zdrowia, jego treść poddawana była analizie przez 
PPIS oraz Kierownika Sekcji HP. Zdecydowana większość tych zgłoszeń nie 
zawierała informacji wskazujących na konkretny produkt lub miejsce jego 
zakupu lub sugerowała inną przyczynę zatrucia niż środki zastępcze  
(np. narkotyki lub alkohol). W przypadku, gdy zgłoszenie zawierało jakąkolwiek 
informację pozwalającą na identyfikację miejsca zakupu lub nazwę produktu 
zbieżną ze spotkanymi nazwami podczas wcześniejszych kontroli, 
podejmowana była decyzja o przeprowadzeniu kontroli we wskazanym lub 
najbardziej prawdopodobnym miejscu, znanym z wcześniejszych kontroli. 

• PPIS zawiadamiał o terminie i miejscu przeprowadzenia kontroli Komendanta 
Miejskiego Policji w Elblągu, który udzielał pomocy kierując do uczestniczenia  
w tych czynnościach funkcjonariuszy Policji. Obecność policjantów była także 
istotna z uwagi na fakt, że osoby pracujące w takich punktach na ogół nie 
posiadały stosownych upoważnień od osób zarządzających kontrolowanymi 
podmiotami i odmawiały także uczestniczenia w kontroli i podpisania protokołu. 
W takich przypadkach obecność funkcjonariuszy Policji, z uwagi na zapis art. 
79a ust. 9 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej5, umożliwiała legalne 
przeprowadzenie kontroli bez narażania postępowania na skutki określone  
w art. 77 ust. 6 tej ustawy. Po spełnieniu pozostałych wymogów dot. 
przeprowadzania kontroli przedsiębiorcy, przewidzianych przez ww. ustawę, 
osoba kontrolująca dokonywała przeglądu dostępnych miejsc (półki, regały, 
szafy, do których dostęp umożliwia sprzedawca), w których eksponowane  

                                                      
4 Wprowadzonych zarządzeniami Dyrektora Stacji nr 12/09 z dnia 18.12.2009 r. oraz nr 1/12 z dnia 26.06.2012 r.  
5 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584) 
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oraz przechowywane były produkty sprzedawane w sklepie. W przypadku 
ujawnienia produktów o nazwie wymienionej w zgłoszeniu ze szpitala lub 
stwierdzeniu produktów o podobnej nazwie, zabezpieczano te produkty. 
Sporządzane były dokumenty kontroli, tj. protokół kontroli, w którym wymieniano 
nazwy podejrzanych produktów, umieszczało się ich opis oraz inwentaryzację 
(wykonywane były także zdjęcia produktów). Podejrzane produkty były 
przejmowane przez kontrolującego i po zakończeniu kontroli przewożone do 
siedziby PSSE w asyście policjantów, a następnie umieszczano je w kasie 
pancernej. Po zakończeniu kontroli dokumenty z jej przeprowadzenie 
podpisywane były przez osobę (osoby) kontrolujące oraz świadków 
(funkcjonariuszy Policji). 

• Po przeprowadzeniu kontroli sporządzane były projekty dokumentów 
pokontrolnych, zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz stosowne 
decyzje administracyjne. Następnie pobrane próbki wysyłano do laboratorium  
w celu przeprowadzenia badań. Po otrzymaniu wyników badań, w przypadku 
potwierdzenia, że zbadane substancje są środkami zastępczymi lub nowymi 
substancjami psychaktywnymi (od 01.07.2015 r.), pracownik PSSE sporządzał 
stosowne decyzje, m.in. zakazujące produkcji i wprowadzania do obrotu oraz 
nakazujące wycofanie z obrotu zakwestionowanego produktu w trybie 
natychmiastowym i jego zniszczenie, a także obciążające kosztami kontroli  
i badań oraz nakładające karę pieniężną przewidzianą w art. 52a ustawy  
o przeciwdziałaniu narkomanii. 

(dowód akta kontroli str. 20-21) 

W Stacji zatrudniony był radca Prawny w wymiarze 1/2 etatu, do zadań którego   
należało m.in. ocena projektów wszystkich dokumentów wystawianych w trybie 
K.p.a. W przypadku zastrzeżeń i uwag do projektu, konsultował on te uwagi  
z autorem projektu, a w przypadkach uzasadnionych także z PPIS. Na podstawie 
projektu takiego dokumentu, a jeżeli nie budził on żadnych wątpliwości, sporządzany 
był dokument w odpowiedniej ilości kopii. Ostatnia kopia dokumentu, pozostawiana 
ad acta, zawierała na ostatniej stronie (pod tekstem) pieczątkę i podpis radcy 
prawnego, stanowiące potwierdzenie akceptacji. 
W przypadku potrzeby wystąpienia do organów ścigania, sądów itp, dokument  
(np. pismo procesowe) przygotowywany był w całości przez radcę. Taki tryb 
postępowania stosowano także w przypadku spraw dotyczących środków 
zastępczych. 

(dowód: akta kontroli str. 22) 

Jak wyjaśnił PPIS, nadzór nad środkami zastępczymi prowadziło czterech 
pracowników Sekcji HP, a także pracownicy z innych komórek organizacyjnych 
Stacji, zwłaszcza w czynnościach kontrolnych.  

 (dowód: akta kontroli str. 23) 

Dyrektor Stacji, zarządzeniem nr 3/12 z dnia 09.01.2012 r. powołał  zespół ds. 
nadzoru nad środkami zastępczymi6, którego zadaniem jest koordynowanie nadzoru 
sprawowanego przez PPIS nad tymi środkami. Zespół pracował w trybie posiedzeń, 
które odbywały się z częstotliwością nie rzadziej niż jeden raz w kwartale.  
Z prowadzonych działań przesyłano do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Olsztynie (dalej: WSSE”), drogą elektroniczną w formie 
tabelarycznej zgodnej ze wzorem raz na kwartał.    

(dowód: akta kontroli str. 24-26) 

                                                      
6 W skład Zespołu wchodziły cztery osoby – Kierownicy Sekcji: Higieny Pracy, Higieny Komunalnej i Higieny Żywienia, 
Żywności i Przedmiotów Użytku oraz pracownik Sekcji  Higieny Dzieci I młodzieży. 
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1.3. W okresie objętym kontrolą pracownicy Stacji brali udział w 10 szkoleniach 
dotyczących środków zastępczych. I tak: 

• W 2010 r. w szkoleniu przeprowadzonym przez WSSE dla pracowników 
nadzoru higieny pracy o tematyce „Omówienie spraw dotyczących "dopalaczy" 
– nowe prawodawstwo", udział wzięło trzech pracowników Stacji. 

• W 2011 r. w szkoleniu przeprowadzonym przez WSSE – „Nadzór PIS nad 
środkami zastępczymi" uczestniczyło trzech pracowników Sekcji HP,  
a w konferencji „Nowe narkotyki – dopalacze” – dwóch pracowników Stacji. 

• W 2013 r. w Konferencji zorganizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę 
Zawodową w Elblągu i KMP – „W pułapce uzależnień- dynamika procesów 
nerwowych, a zaburzenia zachowania, dopalacze-niekończąca się historia, 
objawy po spożyciu dopalaczy” uczestniczyły trzy osoby z Sekcji HP.  
W szkoleniu przeprowadzonym przez WSS-E „Zasady prowadzenia 
postępowania administracyjnego w zakresie realizacji ustawowego zakazu 
wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych, funkcjonowanie 
elektronicznego systemu administrowania danymi dotyczącymi środków 
zastępczych" uczestniczyły trzy osoby, a w szkoleniu  przeprowadzonym przez 
WSSE w zakresie: a) psychologiczne i społeczne mechanizmy uzależnienia od 
środków zastępczych, tzw. dopalaczy, b) działania prowadzone przez PPIS na 
terenie województwa w ramach przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu lub 
produkcji środków zastępczych – uczestniczyły trzy osoby. 

• W  2014 r. w dwukrotnych szkoleniach przeprowadzonych przez WSSE dla 
pracowników nadzoru higieny pracy pt. „Nadzór PIS województwa warmińsko-
mazurskiego nad przestrzeganiem zakazu wprowadzania do obrotu środków 
zastępczych – aktualna sytuacja" udział wzięło po trzy osoby. 

• W 2015 r. w szkoleniu przeprowadzonym przez WSSE dla pracowników 
nadzoru higieny pracy: „Przekazanie informacji z narady szkoleniowej Zespołów 
ds. Nadzoru nad Środkami Zastępczymi w GIS – prezentacja. Omówienie zasad 
niszczenia "dopalaczy" uczestniczyło trzech pracowników Sekcji HP.  

W kwietniu 2016 r. WSSE przekazała Stacji materiały szkoleniowe dotyczące 
„dopalaczy” ze spotkania Wojewódzkich Koordynatorów Zespołów ds. Nadzoru nad 
Środkami Zastępczymi.  

Ponadto w marcu 2012 r. Dyrektor Stacji oraz sześciu jej pracowników obejrzeli film 
popularno-naukowy na temat dopalaczy, emitowany przez National Geographic,  
w związku z zaleceniem Departamentu Nadzoru Nad Środkami Zastępczymi GIS.  

(dowód: akta kontroli str. 27-28) 

1.4. W okresie objętym kontrolą na bezpośrednią realizację zadań związanych ze 
zwalczaniem rynku dopalaczy, Stacja wydatkowała łącznie 36,2 tys. zł, w tym  
7,4 tys. zł w 2011 r.,  co stanowiło 0,36 % środków finansowych wydatkowanych na 
pozostałą działalność Stacji, 5,4 tys. zł w 2012 r. (odpowiednio 0,27%), 4,9 tys. zł  
w 2013 r. (0,28%), 8,5 tys. zł w 2014 r. (0,38%), 7,7 tys. zł w 2015 r. (0,34%) oraz  
2,3 tys. zł w I półroczu 2016 r. (0,20%).  

(dowód: akta kontroli str. 29) 

 
W ww. okresie PSSE zwróciła się do WSSE czterokrotnie ( w dniu 11.04.2013 r.,   
01.04.2014 r., 05.03.2015 r.  oraz w dn. 13.04.2016 r.) z prośbą o przyznanie 
dodatkowych środków budżetowych w dziale 851 Ochrona zdrowia (odpowiednio 
5,0 tys. zł, 8,0 tys. zł i po 10,0 tys. zł) na wydatki rzeczowe (zakup materiałów 
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biurowych, koszty badań, ekspertyzy kryminalistyczne próbek dopalaczy, transport, 
rozmowy telefoniczne itp.) związane z walką z dopalaczami. Wnioskowane kwoty  
w łącznej wysokości 33,0 tys. zł zostały w pełni uwzględnione (przyznane Stacji) 
oraz wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na zakup sprzęt komputerowego, 
aparatu fotograficznego, ekspertyzy kryminalistyczne, badanie próbek dopalaczy, 
koszty transportu oraz materiały biurowe. 

 (dowód: akta kontroli str. 30-37) 

1.5. Czynności kontrolne oraz prowadzenie postępowania administracyjnego  
i egzekucyjnego dotyczącego środków zastępczych odbywało się na podstawie 
obowiązujących przepisów prawnych (zwłaszcza: ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  
 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej7, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks 
postępowania administracyjnego8, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii9, ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.  o swobodzie działalności 
gospodarczej10). 
Ponadto Stacja w odniesieniu do środków zastępczych otrzymała również 
następujące wytyczne:  

• Wzór protokołu kontroli stanowiący załącznik do procedury technicznej PT/01 
„Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i  bieżącego 
nadzoru sanitarnego w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych  
i zakażeń"  wydanej przez Głównego Inspektora Sanitarnego, który stosowano 
podczas kontroli związanej z dopalaczami. 

• Instrukcję WSS-E (otrzymano w czerwcu 2015 r.) w sprawie postępowania  
z zajętymi w 2010 roku "wyrobami kolekcjonerskimi" w celu ich zniszczenia. 

• Załącznik do pisma Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego (dalej: „W-MPWIS”) z 10 maja 2014 r. dotyczącego 
szczegółowego trybu postępowania w przypadku stwierdzenia podczas kontroli 
obecności produktów podejrzanych, że są one środkami zastępczymi, wraz  
z propozycją wzorów dokumentów kontrolnych dostosowanych do zagadnień 
kontroli w sprawach środków zastępczych – w celu ujednolicenia postępowania 
na terenie województwa. 

(dowód: akta kontroli str. 38) 

W czynnościach kontrolnych Stacja kierowała się zasadami współpracy służb  
i urzędów w zakresie wymiany informacji dotyczących  środków zastępczych, które 
określono w: 

• Porozumieniu z dnia 26.10.2011 r. zawartym 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 (zwane dalej „Porozumieniem”).  

• Porozumieniu z dnia 19.11.2010 r. zawartym pomiędzy Dyrektorem Izby Celnej 
w Olsztynie, a W-MPWIS w sprawie współpracy w zakresie wzajemnej wymiany 
informacji. 

 (dowód: akta kontroli str. 39-47) 

1.6. W siedzibie PSSE zostało wyznaczone miejsce do przechowywania 
zabezpieczonych produktów mogących stanowić środki zastępcze. Jak ustalono  
w trakcie oględzin przeprowadzonych w dniu 6 października 2016 r., środki 
zastępcze były przechowywane w kasie pancernej umieszczonej w zamykanym 

                                                      
7 Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 
8 Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.  
9 Dz. U. z 2016 r., p[oz. 224 ze zm. 
10 Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm. 
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pomieszczeniu usytuowanym na trzecim piętrze budynku będącego siedzibą 
PSSE11. Po opuszczeniu przez pracowników i obsługę, wszystkie pomieszczenia 
Stacji są chronione w formie monitorowania systemem sygnalizacji włamania.   

 (dowód: akta kontroli str. 48) 

W badanym okresie, mimo braku uregulowań dotyczących nadzoru nad środkami 
zastępczymi (nie było stosownych zapisów w regulaminie organizacyjnym Stacji 
oraz w zakresach obowiązków jej pracowników), prowadzone były jednak  działania 
w obszarze ograniczenia dostępności tych środków. 

2. Podejmowane działania w celu ograniczenia dostępności 
środków zastępczych 

2.1. W latach 2010-2016 sporządzano corocznie plany zasadniczych przedsięwziąć 
PSSE. Ustalono, że w planach na 2010 r. oraz 2011 r. nie było zapisów dotyczący 
środków zastępczych. Jak wyjaśnił PPIS w ww. latach brak było podstaw prawnych 
dotyczących tych zagadnień. W planach na lata 2012-2016 wprowadzono  zapisy  
w zakresie  środków zastępczych (dopalaczy) i dotyczyły one m.in.:  

− współpracy z instytucjami i organizacjami, które zajmują się przeciwdziałaniem 
wprowadzaniu i dystrybucją  nowych substancji psychoaktywnych, 

− nadzoru nad przestrzeganiem zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu 
środków zastępczych, 

− realizacji programów edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania uzależnianiu 
się m.in. od „dopalaczy” i skierowanych do szkół ponadgimnazjalnych, 

− przekazywania do WSSE decyzji PIS dotyczących środków zastępczych, 

− opracowywania i przesyłania do WSSE sprawozdań w zakresie działań 
dotyczących środków zastępczych.  

  (dowód: akta kontroli str. 49-70) 

2.2. W okresie objętym kontrolą PSSE nie dysponowała testerami do wykrywania 
środków zastępczych, a działania związane ze środkami zastępczymi prowadziła 
przy użyciu wyposażenia biurowego. Podczas prowadzenia postępowań 
dotyczących tych środków pracownicy PSSE korzystali z zasobów będących na 
ogólnym wyposażeniu, taki jak m.in.: komputery, drukarki, kserokopiarki, skanery, 
aparat fotograficzny, samochód służbowy. Posiadali też dostęp do programu 
stanowiącego bazę aktów prawnych. Według Dyrektora Stacji działania w zakresie 
środków zastępczych wymagały też dodatkowych środków finansowych na pokrycie 
kosztów badań i ekspertyz oraz opłat pocztowych i przewozu prób do badań.  

(dowód: akta kontroli str. 71) 

2.3. W okresie objętym kontrolą, w wyniku przeprowadzonych 17 kontroli 
dotyczących środków zastępczych PSSE prowadziła 17 spraw (okres prowadzenia 
spraw od pierwszej do ostatniej czynności w sprawie wynosił od 100 do 350 dni), 
które skutkowały wszczęciem postępowania administracyjnego. W trakcie 
prowadzenia ww. spraw PPIS wydał łącznie 65 decyzji, (w tym 12 decyzji o 
nałożeniu kary pieniężnej na podmioty wprowadzające do obrotu  na terytorium RP 
środki zastępcze).  Spośród 65 decyzji: 

− 10 dotyczyło wstrzymania wprowadzania do obrotu i zatrzymania produktu, 

− 11  o zakazie wprowadzania do obrotu i zniszczeniu produktu, 

− 8  o zaprzestaniu prowadzenia działalności, 

                                                      
11 Ten sposób przechowywania środków zastępczych rozpoczęto w 2012 r., po ich ujawnieniu w wyniku kontroli 
przeprowadzonej przez PSSE.  
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− 5  o przepadku produktu na rzecz skarbu państwa i jego zniszczeniu, 

− 3 decyzje uchylające zakaz wprowadzania do obrotu i zwalniające z zajęcia, 

− 16  o nałożeniu opłaty za badanie prób w łącznej wysokości 14.644,26 zł, 

− 12 decyzji o nałożeniu kary pieniężnej na podmioty wprowadzające do obrotu 
na terytorium RP „środki zastępcze” (o których mowa w art. 4, pkt 27 ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii), w łącznej wysokości 980 tys. zł12, wydanych 
w oparciu o art. 52a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

(dowód: akta kontroli str. 72-95) 

W odniesieniu do należności ustalonych w 12 decyzjach o nałożeniu kary pieniężnej 
w łącznej wysokości 980 tys. zł, nie naliczano jednak odsetek za zwłokę 
w rozumieniu przepisów ustawy  – Ordynacja podatkowa (dalej: „o.p.”)13. Wyliczone 
przez Stację, według stanu na dzień 28.10.2016 r., odsetki z tytułu ww. decyzji 
wyniosły 95.328 zł.   
Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(dalej także: „u.f.p.”)14 należności te stanowią niepodatkowe należności budżetowe  
o charakterze publicznoprawnym, do których, w myśl art. 67 u.f.p., znajdują 
odpowiednie zastosowanie przepisy Działu III o.p., w tym dotyczące odsetek za 
zwłokę (art. 53 i nast. o.p.).  W związku z powyższym w administracyjnych tytułach 
wykonawczych, wystawianych w celu przymusowej realizacji przedmiotowych 
należności w drodze administracyjnego postępowania egzekucyjnego, błędnie 
wskazywano, że odsetek nie pobiera się, a także nie wskazywano daty, od której 
powinny być naliczane odsetki oraz kwoty odsetek na dzień wystawienia tytułu 
wykonawczego. 
NIK wskazuje ponadto, że zawarte w przepisach u.f.p. odesłanie do przepisów 
działu III o.p. pozwala na naliczanie odsetek za zwłokę od niepodatkowych 
należności budżetowych omówionych w art. 60 u.f.p., nawet wtedy, gdy przepisy 
materialnoprawne, na podstawie których te należności są dochodzone, nie 
przewidują prawa naliczania takich odsetek. 

Jak wyjaśnił radca prawny zatrudniony w Stacji kary pieniężne są następstwem 
stwierdzenia przekroczenia prawa, stanowiąc instrument prawa administracyjnego  
o charakterze represyjnym oraz rodzajem sankcji za nieprzestrzeganie prawa 
publicznego. W ocenie WSA  w Poznaniu w wyroku z dnia 22 lutego 2012 r.  
(III SA/Po 975/11), dochody budżetowe, których źródłem są wszelkiego rodzaju kary 
pieniężne, grzywny czy mandaty są wykluczone z pojęcia należności 
publicznoprawnych. Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko Sądu PPIS uznał,  
iż brak jest podstaw prawnych do naliczania odsetek od kar pieniężnych nałożonych 
na podstawie art. 52a ust. 1-3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.  

(dowód: akta kontroli str. 96-131) 
Dyrektor Stacji wyjaśnił, iż w okresie od 27.11.2010 r. do 30.06.2016 r. nie zostały 
wyegzekwowane żadne należności z tytułu kar pieniężnych, kosztów badań 
laboratoryjnych, decyzji o opłacie oraz upomnień wystawionych na firmy zajmujące 

                                                      
12 nałożonych decyzjami: nr 17/13 z dn. 15.02.2013 r. na kwotę 50.000 zł. tytuł wykonawczy nr 29/13, nr 21/13 z dn. 
06.03.2013 r., na kwotę 30.000 zł. tytuł wykonawczy nr 24/13, nr 66 z dn. 10.10.2013 r., na kwotę 50.000 zł. tytuł wykonawczy 
01/14, nr 4 z dn. 31.01.2014 r.,  na kwotę 100.000 zł. tytuł wykonawczy 27/14, nr HP.0943/4/24/14 z dn. 31.03.2015 r., na 
kwotę 100.000 zł. tytuł wykonawczy nr 42/15, nr HP.0943/1/35/14 z dn. 30.04.2015 r., na kwotę 100.000 zł. tytuł wykonawczy 
53/15, nr HP.445/11/2/15 z dn. 16.09.2015 r., na kwotę 100.000 zł. tytuł wykonawczy 96/15, nr HP.0943/11/19/15 z dn. 
15.06.2016 r. na kwotę 100.000 zł. tytuł wykonawczy nr 45/16, nr HP.0943/10/10/15 z dn. 05.08.2016 r. na kwotę 100.000 zł., 
tytuł wykonawczy 46/16, nr HP.4433.7.2016.24 z dn. 16.08.2016 r. na kwotę 50.000 zł., tytuł wykonawczy 50/16, nr 
HP.4433.8.2016.18 z dn. 19.08.2016 r. na kwotę 100.000 zł., tytuł wykonawczy 53/16, nr HP.4433.9.2016.17 z dn.  
29.08.2016 r. na kwotę 100.000 zł., tytuł wykonawczy 52/16. HP.4433.8.2016.18 z dn. 19.08.2016 r. na kwotę 100.000 zł., tytuł 
wykonawczy 53/16, nr HP.4433.9.2016.17 z dn. 29.08.2016 r. na kwotę 100.000 zł., tytuł wykonawczy 52/16. 
13 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) 
14 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) 
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się sprzedażą tzw. „dopalaczy”. Wszystkie należności z w/w tytułów zostały 
skierowane zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji15 do Urzędu Skarbowego w Pabianicach. Należy przy 
tym dodać, że pomimo niewyegzekwowania należności przez Urząd Skarbowy  
w Pabianicach, instytucja ta obciążyła PSSE kosztami nieskutecznej egzekucji  
w kwocie 1.522,82 zł (Postanowienie nr 1016-EA2.511.7241.K.171.AB.2016). 
Ponieważ PSSE w Elblągu nie posiada środków finansowych (brak przewidzianego 
tego rodzaju wydatku w planie budżetowym Stacji), PPIS wystąpił w dniu 
19.09.2016 do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z zażaleniem na powyższe 
postanowienie. Od 2013 roku PPIS występuje do ww. Urzędu o udzielenie informacji 
o przebiegu postępowania egzekucyjnego (pisma: EK.313.49.13 z dnia 28.11.2013, 
EK.313.26.14 z dnia 20.03.2014, EK.313.38.14 z dnia 05.08.2016, EK.313.48.14  
z dnia 21.10.2014, EK.313.9.15 z dnia 20.02.2015, EK.314.1.9.2016 z dnia 
10.02.2016),  przy czym PPIS otrzymał odpowiedzi tylko na trzy takie wystąpienia. 
W przypadkach udzielenia odpowiedzi, Urząd informował o podjętych czynnościach 
(wysyłanie do banków zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego) oraz  
o bezskuteczności tych działań. 

 (dowód: akta kontroli str. 132-150)  

W okresie objętym kontrolą PSSE nie dokonała żadnego zniszczenia zatrzymanych 
w toku kontroli środków zastępczych, że względu na toczące się w tych sprawach 
postępowania karne. Zniszczenia przechowywanych środków zastępczych 
ujawnionych w trzech sprawach dokonano natomiast w dniu 16 września 2016 r.   

(dowód: akta kontroli str. 151-158)  

2.4. W latach 2010-2016 (I półrocze) PPIS wydał łącznie 9310 decyzji 
administracyjnych, z czego 65 z nich (0,7%) dotyczyło środków zastępczych.  

(dowód: akta kontroli str. 159) 

2.5. Szczegółowym badaniem objęto czynności realizowane w ramach pięciu spraw 
prowadzonych przez PPIS wobec czterech podmiotów (spośród 17 spraw 
prowadzonych w okresie objętym kontrolą w sprawie środków zastępczych), 
ustalając, że: 

• Przyczyną podjęcia kontroli było w czterech przypadkach pismo ze szpitala 
informujące o podejrzeniu zatrucia środkami zastępczymi, a w jednym 
informacja z KMP. 

• W żadnym przypadku nie zawiadamiano kontrolowanego o zamiarze 
przeprowadzenia kontroli, stosując art. 10 § 2 ustawy KPA, który mówi, że 
organy administracji publicznej mogą odstąpić od zapewnienia czynnego 
udziału w każdym stadium postępowania w przypadkach gdy załatwienie 
sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia 
ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną. 

• Próbki pobranych produktów były dostarczane do laboratoriów kurierem  
w terminie od jednego do trzech dni od momentu przeprowadzenia kontroli,  
a koszt ich przeprowadzenia wynosił od 475,40 zł do 1.820 zł . 

• W każdym przypadku wydawano decyzje o nałożeniu opłaty za przeprowadzone 
czynności kontrolne i badania próbek.  

• W każdym przypadku wydane decyzje administracyjne (od 4 do 5 w każdej 
kontroli) odnosiły się do ujawnionych produktów będących środkami 
zastępczymi, a w odniesieniu do decyzji o nałożeniu kary pieniężnej  

                                                      
15 Dz. U. z 2016 r., poz. 599 ze zm.  
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(w wysokości od 30.000 zł do 100.000 zł) wystawiono tytuł wykonawczy 
skierowany do Urzędu Skarbowego w Pabianicach. 

(dowód: akta kontroli str. 160- 179) 

2.6. W okresie objętym kontrolą w PSSE nie zidentyfikowano żadnych stron 
internetowych oferujących sprzedaż środków zastępczych. 
Ponadto PPIS nie prowadził działań dotyczących aktywnego monitorowania 
punktów sprzedaży środków zastępczych. Jak wyjaśnił PPIS, zgodnie  
z obowiązującym prawem, żaden podmiot, za wyjątkiem przedsięwzięć związanych 
z żywnością i żywieniem, nie musi zgłaszać faktu rozpoczęcia działalności, ani też 
uzyskiwać zgody organu PSSE na tę działalność. Ponieważ ze względu na 
zagrożenie konsekwencjami prawnym procederu wprowadzania do obrotu środków 
zastępczych, trudno jest oczekiwać aby podmiot taki ujawniał się oficjalnie  
i zapowiadał rozpoczęcie czy informował o prowadzeniu takiej działalności. 
Jak każda działalność nielegalna, informacje o jej zaistnieniu mogą pochodzić od  
instytucji, których zakres kompetencyjny może wiązać się np. ze skutkami takiej 
działalności – Policja, podmioty lecznicze (zwłaszcza szpitale), media itp. 
Źródłem wiedzy mogą być także osoby fizyczne, które z uwagi na sąsiedztwo  
z takim punktem lub związek rodzinny z osobą korzystającą z takich punktów, 
podejrzewają, że działalność taka w konkretnym miejscu została rozpoczęta. 
W praktyce dotychczasowej, źródłem informacji dla tut. PPIS był szpital i Policja. 

(dowód: akta kontroli str. 180) 

2.7. W latach 2010 - 2016 (I półrocze) do PPIS zgłoszono z trzech szpitali z terenu 
Powiatu Elbląskiego 137 przypadków zatruć „dopalaczami” (w sprawozdaniach 
przekazywanych przez PPIS do WMPWiS liczba przypadków zatruć środkami 
zastępczymi wynosiła również 137.). Natomiast wg danych otrzymanych w trybie art. 
29 ust. 1 pkt 2 lit. f z ww. szpitali liczba ta  była większa i wynosiła 165 przypadków. 
Jak wyjaśnił PPIS różnica wynikała z faktu, iż w przypadku niektórych zgłoszeń brak 
było wystarczających informacji uzasadniających przyjęcie podejrzenia, że zatrucia 
mogły być spowodowane zażyciem „dopalaczy” lub zgłoszenia zawierały informacje 
o wykryciu innych substancji (alkohol lub narkotyki).  
Po potwierdzeniu przypadku zatrucia dopalaczami przeprowadzono 36 kontroli  
w podmiotach podejrzanych o ich sprzedaż, w wyniku czego w 17 przypadkach 
ujawniono posiadanie w sklepie środków zastępczych oraz wszczęto postępowanie 
administracyjne. W pozostałych 19 przypadkach kontrole nie ujawniły w tych 
podmiotach posiadanie środków zastępczych.         

(dowód: akta kontroli str. 181-185) 

2.8. W dniu 12 listopada 2013 r. PPIS zawiadomił Prokuraturę Rejonową w Elblągu 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na narażaniu ludzi na 
bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu albo nawet 
utraty życia, poprzez wprowadzenie do obrotu środków zastępczych (art. 160 
Kodeksu Karnego). W wyniku tych działań w dniu 31.12.2014 r. został skierowany 
akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Elblągu przeciwko J.G. Sprawa zakończona 
w I instancji wyrokiem skazującym (nie jest jeszcze prawomocny).   

(dowód: akta kontroli str. 186-194) 

2.9. W latach 2010 – 2016 (I półrocze) nie wystąpiły przypadki nie podjęcia 
postępowania przez PPIS w zawiązku z przekazanymi informacjami o ujawnieniu 
środków zastępczych przez inne podmioty (np. Policję).  

(dowód: akta kontroli str. 195) 

2.10. PPIS w latach 2010 – 2016 prowadził politykę profilaktyczną i informacyjną 
skierowaną do placówek oświatowych w celu zwiększenia świadomości społecznej 
dotyczącej niebezpieczeństwa związanego z zażywaniem środków zastępczych.  
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W ramach realizacji Programu Edukacyjnego „Śmierć dopalaczom” w ok. 120 
zajęciach edukacyjnych dotyczących dopalaczy wzięło udział 8200 uczniów, 
nauczycieli i rodziców ze szkół z powiatu elbląskiego.  W okresie objętym kontrolą 
GIS i W-MPWIS nie kierowali do PPIS wytycznych i wskazówek dotyczących 
prowadzenia polityki profilaktycznej i informacyjnej dotyczącej dopalaczy. 

(dowód: akta kontroli str. 196-199) 

Jak wynika z informacji uzyskanych w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK  
w placówkach oświatowych podlegających 10 jednostkom samorządu terytorialnego 
z terenu Powiatu Elbląskiego w okresie objętym kontrolą przeprowadzono 
(prowadzonych przez pracowników m.in. PSSE, KMP oraz Straży Granicznej)  
ok. 680 warsztatów, programów profilaktycznych, projekcji filmów, festynów, badań 
diagnostycznych (dotyczących problemów ze środkami psychoaktywnymi) oraz 
pogadanek i prelekcji  dotyczących środków zastępczych. I tak m.in. w listopadzie 
2015 r. pracownicy PSSE oraz KMP przeprowadzili szkolenie z zakresu 
szkodliwości stosowania dopalaczy w ramach realizacji Programu „Stop 
dopalaczom”, w którym wzięło udział ok. 200 uczniów, nauczycieli i rodziców ze 
wszystkich szkół z terenu gminy Godkowo.   

(dowód: akta kontroli str. 200-256) 

2.11. W ocenie PPIS odnośnie kompetencji, uprawnień, warunków prawnych  
w nadzorze nad  środkami zastępczymi wskazał na: 

• Brak możliwości (uprawnień, warunków itp.) do skutecznego przeprowadzenia 
kontroli w sklepie, z uwagi na: 

− brak uprawnień do przeszukiwania miejsc nieudostępnionych podczas 
kontroli (np. w sytuacji gdy pomieszczenie lub szafa pozostają 
zamknięte, a osoba obecna podczas kontroli twierdzi, że nie ma 
klucza), 

− brak możliwości wykonywania innych, skutecznych czynności 
umożliwiających ujawnienie ukrytych środków w innych miejscach niż 
sklep – prywatny samochód lub prywatne pomieszczenia osób 
zaangażowanych w proceder wprowadzania do obrotu środków 
zastępczych, dokonywania zakupu kontrolnego w sklepie oraz od osób 
sprzedających te środki w inny sposób, 

• Niski status prawny środków zastępczych w porównaniu do środków 
zabronionych, wymienionych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii – 
posiadanie nie jest zabronione, najbardziej dotkliwe zagrożenie konsekwencjami 
karnymi zagraża dopiero wtedy, gdy zaistnieje możliwość powiązania 
konkretnego przypadku zagrożenia zdrowia lub życia z konkretnym miejscem 
zakupu lub osobą sprzedającą. 

• Rażąco niska windykacja kar pieniężnych oraz kosztów kontroli i badań środków 
zastępczych. 

• Obciążanie PSSE przez Urząd Skarbowy kosztami umarzanych 
(nieskutecznych) postępowań windykacyjnych przy braku środków finansowych 
na ten cel w budżecie Stacji. 

• Praktycznie nieograniczona tolerancja dla treści umieszczanych w Internecie, 
propagujących środki zastępcze, „szkolących" potencjalnych konsumentów i 
ułatwiających im dostęp do „dopalaczy”, a także przekazujących fałszywą 
„wiedzę” o braku szkodliwości tych środków. 

(dowód: akta kontroli str. 257) 
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PPIS podejmował czynności w zakresie nadzoru nad wytwarzaniem oraz 
wprowadzaniem do obrotu środków zastępczych, które skutkowały ujawnieniem 
tego rodzaju produktów oraz prowadzeniem postępowań administracyjnych 
zakończonych decyzjami. Niemniej w działalności Stacji w tym zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość polegającą na nieprzestrzeganiu przepisów prawa materialnego  
i procesowego w postępowaniach administracyjnych, w szczególności polegającą 
na nienaliczaniu odsetek za zwłokę od kar pieniężnych wymierzonych decyzjami 
wydawanymi na podstawie art. 52a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.     

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

3.1. W latach 2010-2016 (do 30 czerwca) w ramach współpracy PSSE z KMP: 

• Dokonano 33 zawiadomień KMP o kontrolach w przedmiocie środków 
zastępczych w wyniku których, KMP zapewniła asystę funkcjonariuszy w toku 
czynności kontrolnych. Informacje o wynikach tych kontroli przekazywano do 
KMP (za pośrednictwem WMPWIS). 

•  W żadnym przypadku nie ujawniono w trakcie kontroli środków 
psychotropowych oraz leczniczych w związku z tym nie powiadamiano KMP. 

• W 17 przypadkach policjanci asystowali pracownikom PSSE do ich siedziby, 
gdzie zatrzymane środki były deponowane w kasie pancernej. 

• W trzech przypadkach przekazano KPM wydane decyzje nakazujące 
zaprzestania prowadzenia działalności w pomieszczeniach lub obiektach 
służących wytwarzaniu lub wprowadzaniu do obrotu produktów stwarzających 
zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. 

•  W żadnym przypadku nie zawiadomiono KMP o sprzedaży środków 
zastępczych, psychotropowych i odurzających przez internet, gdyż nie 
stwierdzono takich sytuacji. 

Ponadto sześć razy otrzymano od Służby Celnej zawiadomienia o wynikach badań 
wskazujących na zabezpieczenie materiałów stanowiących środki zastępcze (cztery 
razy w 2015 r. i dwa razy w 2016 r.). Materiały, które w związku ze stwierdzeniem 
środków zastępczych Stacja przesłała do właściwych terytorialnie państwowych 
powiatowych inspektorów sanitarnych.         

(dowód: akta kontroli str. 258-259, 269) 

3.2. PPIS w okresie objętym kontrolą uczestniczył w wymianie informacji z KMP  
w zakresie przewidzianym Porozumieniem tj. w każdym miesiącu odbywały się 
narady robocze z udziałem przedstawicieli KMP, w trakcie których ustalano terminy  
i miejsca szkoleń i spotkań dotyczących środków zastępczych. PSSE wspólnie  
z KMP przeprowadziła ponadto ok. 150 szkoleń, konferencji, debat społecznych, 
prelekcji (dotyczących „dopalaczy), w których uczestniczyło ok. 8300 osób. Ponadto 
pomiędzy PSSE, a KMP funkcjonował przepływ materiałów szkoleniowych  
i informacji dotyczących prowadzonych szkoleń, m.in. w 2014 r. i 2015 r. po 
przeprowadzonych wspólnie z Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym 
przedsięwzięciach polegających na wykonaniu przez młodzież plakatów i grafik na 
temat szkodliwości „dopalaczy” wykonano na podstawie prac uczniów plakaty  
i ulotki, które zostały przekazane KMP. 
W okresie objętym kontrolą PPIS nie podejmował natomiast współpracy  
z Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym, z uwagi na niewystępowanie 
przypadków stwierdzenia w wyniku badań laboratoryjnych w produktach 
zatrzymanych do kontroli obecności środków psychotropowych oraz produktów 
leczniczych. 

(dowód: akta kontroli str. 257-260) 
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3.3. PPIS współpracował w zakresie środków zastępczych z następującymi 
podmiotami: 

• Strażą Graniczną w Elblągu – w latach 2014 i 2015 wspólnie z tą instytucją 
przeprowadzono debatę z samorządami oraz siedem spotkań z młodzieżą 
szkolną (uczestniczyło ok. 1000 uczniów i rodziców). 

• Mediami lokalnymi i ogólnopolskimi – wywiady udzielane przez PPIS dla 
telewizji TVN na temat „dopalaczy” (2014 i 2015 r.) oraz narada programowa  
z elbląską telewizją TRUSO TV pt. „Dopalacze kradną życie” (2016 r.). 

• Teatrem Dramatycznym we Elblągu – 18 zajęć edukacyjnych  (ok. 2000 
uczestników)  po obejrzeniu przez młodzież przedstawienia „My dzieci z dworca 
ZOO”. 

• Stowarzyszeniem Katolicki Ruch Antynarkotykowy KARAN – udział  
w konferencjach dotyczących dopalaczy (2012-2016), oraz w projekcie 
„Dopalacze kradną życie” (2016 r.). 

Ponadto w zakresie środków zastępczych współpracowano z elbląskim Multikinem, 
bankami, Aresztem Śledczym w Elblągu, PCK, Ligą Kobiet Polskich oraz  
z wyższymi uczelniami. Jak wyjaśnił PPIS w okresie objętym kontrolą nie było 
przypadków odmowy współpracy z PSSE ze strony podmiotów, do których się o to 
zwrócono.   

(dowód: akta kontroli str. 196-199) 

3.4. Współpraca w ramach Porozumienia z KMP przebiegała w formie asyst 
udzielanych przez policję w trakcie kontroli przeprowadzanych przez pracowników 
PSSE w ramach nadzoru nad środkami zastępczymi. 
Jak wyjaśnił PPIS w okresie funkcjonowania Porozumienia nie wystąpiły żadne 
trudności w jego realizacji.  

(dowód: akta kontroli str. 257-259) 

W celu realizacji zadań związanych ze środkami zastępczymi PPIS współpracowała 
należycie z innymi organami, w tym zwłaszcza z KMP, która uczestniczyła  
w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez pracowników Stacji. 

4. Realizacja zaleceń skierowanych w wyniku sprawowanego 
nadzoru nad działalnością Inspekcji w zakresie 
przeciwdziałania dostępności środków zastępczych  

4.1. W okresie od 27 listopada 2010 r. do 30 czerwca 2016 r. tematyka środków 
zastępczych  była przedmiotem dwóch kontroli przeprowadzonych w PSSE: 

• W dniu 27 lipca 2015 r. W-MPWIS przeprowadził kontrolę dotyczącą 
prowadzonych w latach 2013-2015 przez PPIS postępowań administracyjnych  
i egzekucyjnych dotyczących środków zastępczych. Sprawozdanie z kontroli nie 
zawierało żadnych uwag, a działania PIS oceniono jako prawidłowe. 

• W okresie od 15 stycznia do 5 lutego 2015 r. została przeprowadzona kontrola 
przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie dotycząca środków  
z rezerw celowych na wydatki związane z tzw. „dopalaczami” przyznane w roku 
2014 kwocie 8.000 zł.- nie stwierdziła nieprawidłowości.    

(dowód: akta kontroli str. 261-267) 
 
4.3. W okresie od 27 listopada 2010 r. do 30 czerwca 2016 r. do PSSE nie wpłynęły 
żadne skargi i wnioski dotyczące środków zastępczych. 

 (dowód: akta kontroli str. 268) 
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W latach 2010-2016 (I półrocze) przeprowadzone w PSSE kontrole w zakresie 
środków zastępczych nie wykazały żadnych nieprawidłowości 
IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi 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 Kontroli16, wnosi o: 

• Naliczenie odsetek za zwłokę od kar pieniężnych wymierzonych decyzjami 
wydanymi na podstawie art. 52 a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, oraz 
uwzględnianie tej okoliczności w administracyjnych tytułach wykonawczych 
wystawianych w celu przymusowej realizacji tych kar w drodze 
administracyjnego postepowania egzekucyjnego. 

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 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 Olsztynie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego 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. 

 

Olsztyn, dnia 28 listopada 2016 r. 

  
  

             

Kontroler 
Wojciech Dąbrowski Najwyższa Izba Kontroli  

Specjalista kontroli państwowej Delegatura w Olsztynie 

 Dyrektor 
Andrzej Zyśk 

 

                                                      
16 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677 
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