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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/75/2016 z dnia 19.09.2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Komenda Miejska Policji w Elblągu, ul. Tysiąclecia 3, 82-300 Elbląg (dalej: „Komenda 
Policji” lub „KMP”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Inspektor Marek Osik, Komendant Miejski Policji w Elblągu („Komendant”) od 
01.06.2008 r. do dnia 31.12.2015 r. Z dniem 01.01.2016 r. pełnienie obowiązków 
Komendanta zostało powierzone młodszemu inspektorowi R. Muraszko. Od dnia 
18.01.2016 r. Komendantem był inspektor K. Konert, a od 01.09.2016 r. młodszy 
inspektor R. Muraszko.  

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

W okresie objętym kontrolą2, w regulaminie organizacyjnym Komendy Policji oraz  
w kartach opisu stanowisk pracy funkcjonariuszy policji nie uwzględniono wprawdzie 
bezpośrednio zadań w obszarze środków zastępczych (tzw. dopalaczy), jednakże 
byli oni przygotowani do ich realizacji, poprzez uczestnictwo w szkoleniach 
dotyczących tych środków. Odnotowania wymaga również prowadzenie przez KMP  
postępowań dotyczących środków zastępczych, a także zapewnienia udziału 
funkcjonariuszy policji w czynnościach kontrolnych realizowanych przez Powiatową 
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Elblągu związanych z ograniczeniem 
dostępności tych środków (m.in. udział w kontrolach podmiotów podejrzanych  
o wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu środków zastępczych).    

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Uregulowania i przyjęte rozwiązania organizacyjne w obszarze 

ograniczenia dostępności środków zastępczych 

1.1. W Regulaminie Organizacyjnym KMP, w zakresach działania poszczególnych 
Wydziałów KMP oraz w kartach opisu stanowiska pracy dwóch policjantów 
zajmujących się problematyką środków zastępczych nie ma bezpośrednich zapisów 
dotyczących sposobów postępowania z tymi środkami. Jak wyjaśnił p.o. Naczelnika 
Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP ww. dokumenty określały 
zakres czynności i obowiązków jakie należy realizować w zależności od pełnionej 
funkcji w strukturze Policji, natomiast nie zawierają sposobów postępowania ze 
środkami zastępczymi, gdyż ujmują to odrębne przepisy. 

                                                      
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 Objęto nim lata 2010-2015 oraz działania podejmowane przed i po ww. okresie, jeżeli miały bezpośredni związek  
z przedmiotem kontroli. 
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Zadania związane ze środkami zastępczymi były faktycznie realizowane od 
października 2013 r. przez dwóch funkcjonariuszy Wydziału Prewencji Kryminalnej  
i Wykroczeń KMP, zajmujących stanowiska specjalisty i asystenta w ww. wydziale. 
Prowadzone przez tych funkcjonariuszy policji działania w zakresie środków 
zastępczych polegały głównie na profilaktyce i edukacji dla uczniów wszystkich 
typów szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych, instytucji państwowych, 
organizacji społecznych oraz zrzeszeń na terenie działania KMP3. Realizowano  
je poprzez organizację spotkań, wykładów, konferencji i debat społecznych.     
 

(dowód: akta kontroli str. 4-26, 44)) 

1.2. W okresie objętym kontrolą funkcjonariusze KMP uczestniczyli w następujących 
szkoleniach dotyczących środków zastępczych. I tak w :  

•  2013 r. w szkoleniu „Postępowanie w sprawach związanych z kierowaniem 
pojazdami pod wpływem środka podobnego do alkoholu” przeprowadzonym 
przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie („WSS-E”), 
udział wzięło 21 funkcjonariuszy policji. 

• 2014 r. w debacie społecznej „W pułapce uzależnień” zorganizowanej  przez 
KMP, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Elblągu („PSS-E”) oraz 
Urząd Celny w Elblągu, w której uczestniczyło 45 osób. W seminarium  
o środkach zastępczych zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego brały udział dwie osoby,  
a w konferencji „Zanim będzie za późno”, zorganizowanej przez Warmińsko-
Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - uczestniczyły cztery osoby. Ponadto 
w roku tym na szkoleniu zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji  
w Olsztynie („KWP”) „Rozpoznawanie substancji kontrolowanych ustawą  
o przeciwdziałaniu narkomanii” uczestniczyły cztery osoby z KMP.  

•  2015 r. w konferencji „Dopalacze oferta śmierci - domowe narkotyki” 
zorganizowanej przez KMP i PSS-E uczestniczyło 30 osób, a w szkoleniu 
organizowanym przez KMP „Zapoznawanie się z atrapami narkotyków, sposób 
dystrybuowania, postać rynkowa, przyrządy do ich zażywania” uczestniczyło 31 
osób. 

• 2016 r. w szkoleniu zorganizowanym przez KWP „Stosowanie testów do 
rozpoznawania narkotyków” uczestniczyły dwie osoby. 

(dowód: akta kontroli str. 27-29) 

W okresie objętym kontrolą przeprowadzano w KMP weryfikację znajomości 
procedur wynikających z Porozumienia z dnia 26.10.2011 r. zawartego 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 zastępczych4 (dalej: Porozumienie”). Znajomość ww. porozumienia 
funkcjonariusze policji potwierdzali podpisami w karcie zapoznania się z jego 
treścią.  

 (dowód: akta kontroli str. 30- 43) 

W badanym okresie, pomimo braku zapisów w uregulowaniach wewnętrznych KMP 
w odniesieniu do środków zastępczych, jednakże jej funkcjonariusze zostali 
przygotowani do realizacji zadań w tym zakresie, m.in. poprzez uczestnictwo  
w różnego rodzaju szkoleń dotyczących środków zastępczych. 

                                                      
3 Terenem działania jest powiat elbląski, w skład którego wchodzi 9 gmin (sześć wiejskich i trzy miejsko-wiejskich) oraz Miasto 
Elbląg.    

4 Komenda policji otrzymała te porozumienie w dniu 2 stycznia 2012 r.  
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2. Działania w celu ograniczenia dostępności środków zastępczych 

2.1.  W okresie objętym kontrolą (w 2015 r.) na terenie działania KMP podjęto jedną 
interwencję związaną z ujawnieniem środków zastępczych. Czas reakcji 
funkcjonariuszy na otrzymane zgłoszenie wyniósł 26 min. 36 sekund. Ponadto jak 
wyjaśnił Z-ca Komendanta z uwagi na ograniczenia techniczne funkcjonowania 
systemów statystycznych EKSD i SWD nie jest możliwe uzyskanie danych 
dotyczących innych interwencji związanych ze środkami zastępczymi (brak 
oddzielnego oznaczenia dla interwencji związanych z dopalaczami). 

Liczba interwencji dotyczących narkotyków na terenie działania KMP wynosiła: 52  
w 2012 r., po cztery w 2013 r i w 2015 r. oraz 10 w okresie I półrocza 2016 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 29) 

2.2. W okresie objętym kontrolą KMP nie przekazywała bezpośrednio spraw 
związanych z dopalaczami do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Elblągu (PPIS). Jak wyjaśnił p.o. I Zastępcy Komendanta jeżeli takie sprawy były 
przekazywane to przez Prokuraturę Rejonową w Elblągu bez powiadamiania KMP. 

Odnośnie środków zastępczych, KMP na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. Kodeks karny5, wszczęła sześć spraw w 2015 r. i cztery w 2016 r., 
które zostały umorzone wobec braku znamion czynu zabronionego, a  z art. 165 § 1 
pkt 2 tego Kodeksu - jedną sprawę (w 2015 r.) obejmującą 127 osób 
pokrzywdzonych, zakończoną skierowaniem aktu oskarżenia do Prokuratury.  
Ponadto w 2015 r. w zakresie środków zastępczych, KMP przeprowadziła 31 
postępowań sprawdzających o czyn z art. 160 § 1 Kodeksu karnego oraz 8 takich 
postępowań w 2016 r. Wszystkie postępowania sprawdzające zakończone zostały 
odmową wszczęcia dochodzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 44-46) 

W zakresie realizowania Zarządzenia Nr 43 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 
października 2014 r.6 wypracowano procedurę polegającą na tym, że po ujawnieniu 
przez policjantów z KMP wskazanych w Zarządzeniu środków lub substancji  
wysłano je na badania ilościowe i jakościowe w Laboratorium Kryminalistycznym 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. W przypadku pozytywnych badań 
zabezpieczone próbki przesyłano do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego 
Policji w celu profilowania tych substancji. W KMP nie prowadzono statystyki 
dotyczącej liczby przesłanych do badania próbek. 

(dowód: akta kontroli str. 47) 

2.3. KMP nie dysponowała testami ani żadnymi urządzeniami do wstępnej analizy 
składu chemicznego substancji pod kątem ujawnienia środków zastępczych. KMP 
od 2010 r. dysponowała natomiast testami (Marquis, Reagent, Fast Blue  Salt, Narr 
II) na zawartość narkotyków w postaci marihuany, amfetaminy, LSD, kokainy, 
heroiny. 

(dowód: akta kontroli str. 45) 

2.4. W latach 2010-2016 (I półrocze) Wydział do Walki z Przestępczością 
Gospodarczą KMP pozyskiwał dane dotyczące środków zastępczych ze stron 
internetowych, które były wykorzystywane w pracy operacyjnej (niejawnej).   

                                                      
5 Dz. .U. z 2016 r. poz. 1137 

6 Zarządzenie Nr 43 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2014 r. w sprawie postępowania policjantów w 
przypadkach ujawnienia amfetaminy, fenyloacetonu, tabletek mogących zawierać środki odurzające, substancje 
psychotropowe, lub środki zastępcze albo nielegalnego laboratorium wytwarzającego produkty zawierające takie środki 
substancje lub prekursory narkotykowe. 
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KMP nie prowadziła statystyki dotyczącej monitorowania i identyfikowania punktów 
sprzedaży środków zastępczych. Jak wyjaśnił p.o. I Zastępcy Komendanta takie 
działania prowadzono doraźnie w zależności od potrzeb. 

(dowód: akta kontroli str. 44) 

2.5. W okresie objętym kontrolą KMP prowadziła następujące działania 
profilaktyczne dotyczące środków zastępczych skierowane do szkół: 

•  W 2010 r. – Program „Bez narkotyków w szkole bezpieczniej”, w 111 
spotkaniach uczestniczyło ok. 1500 uczniów i rodziców. 

• W 2011 r. – Program „Bez narkotyków w szkole bezpieczniej”, w 155 
spotkaniach uczestniczyło ok. 1600 uczniów i rodziców. 

• W 2012 r. – Program „Bez narkotyków w szkole bezpieczniej”, w 410 
spotkaniach uczestniczyło ok. 2000 uczniów i rodziców. 

• W 2013 r. – Programy „Bez narkotyków w szkole bezpieczniej”, „Dopalacze 
oferta śmierci” w 54 spotkaniach uczestniczyło ok. 1650 uczniów, rodziców  
i pracowników szkół. 

• W 2014 r. – Programy „Bez narkotyków w szkole bezpieczniej”, „Dopalacze 
oferta śmierci”, „Szkodliwość zażywania środków odurzających” w 139 
spotkaniach uczestniczyło ok. 5400 uczniów, rodziców i pracowników szkół. 

• W 2015 r. – Programy „Bez narkotyków w szkole bezpieczniej”, „Dopalacze 
oferta śmierci”, „Szkodliwość zażywania środków odurzających” w 103 
spotkaniach uczestniczyło ok. 3050 uczniów, rodziców i pracowników szkół. 

• W I półroczu 2016 r. - Programy „Bez narkotyków w szkole bezpieczniej”, 
„Dopalacze oferta śmierci”, „Szkodliwość zażywania środków odurzających”  
 w 31 spotkaniach uczestniczyło ok. 1180 uczniów, rodziców i pracowników 
szkół. 

Komendant nadzorował prowadzenie przez KMP działań profilaktycznych w ramach 
codziennych odpraw służbowych z naczelnikami wydziałów, a także na 
cotygodniowych zespołach zadaniowych.  

(dowód: akta kontroli str. 48-49) 

 
W okresie objętym kontrolą KMP podejmowała działania na rzecz ograniczenia 
dostępności środków zastępczych, głównie poprzez prowadzenie akcji edukacyjno - 
profilaktycznych w placówkach szkolnych. Odnotowania wymaga również 
prowadzenie w latach 2015-2016 postępowań dotyczących środków zastępczych. 

3. Współpraca Policji z innymi podmiotami w przedmiocie 

ograniczania dostępności runku środków zastępczych  

3.1. W ramach realizacji Porozumienia współpraca Komendy Policji z innymi 
podmiotami polegała na: 

− zapewnieniu udziału funkcjonariuszy policji w trakcie 33 czynności kontrolnych 
realizowanych przez PSS-E w Elblagu w przedmiocie środków zastępczych 
(asystę zapewniono do każdej kontroli, o której KMP została powiadomiona), 

− otrzymywaniu (za pośrednictwem WMPWIS), informacji o wynikach wszystkich 
przeprowadzonych kontroli,  

− asystowaniu (w 17 przypadkach) pracowników PSS-E do ich siedziby, gdzie 
zatrzymane środki były deponowane w kasie pancernej. 

Ponadto w trzech przypadkach otrzymano od PSS-E informacje o decyzjach 
nakazujących zaprzestania prowadzenia działalności w pomieszczeniach lub 
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obiektach służących wytwarzaniu lub wprowadzaniu do obrotu produktów 
stwarzających zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. KMP nie otrzymywała od PSS-E 
oraz innych podmiotów objętych Porozumieniem środków odurzających lub 
substancji psychotropowych, a także nie otrzymywała zawiadomień o uzasadnionym 
podejrzeniu sprzedaży środków zastępczych, psychotropowych i odurzających. 

 (dowód: akta kontroli str. 50-51) 

3.2. W okresie objętym kontrolą wymiana informacji w zakresie wprowadzanych do 
obrotu środków zastępczych dotyczyła PSS-E. W tym okresie KMP przekazała 16 
informacji w tym zakresie. 
KMP wspólnie z PSS-E przeprowadziła ok. 150 szkoleń i prelekcji dotyczących 
środków zastępczych. Materiały szkoleniowe (plakaty i ulotki) otrzymywano  
od PSS-E oraz WSS-E.     

(dowód: akta kontroli str. 48-49) 

3.3. W okresie objętym kontrolą KMP współpracowała w zakresie środków 
zastępczych z Inspekcją Farmaceutyczną oraz ze Służbą Celną. Współpraca 
odbywała się w pionie operacyjnym i polegała na prowadzeniu czynności 
niejawnych w formie rozpoznania operacyjnego.   

 (dowód: akta kontroli str. 44) 

Komenda Policji należycie wywiązywała się z zadań dotyczących współpracy  
z innymi podmiotami w zakresie nadzoru nad środkami zastępczymi, w tym 
wynikających z zawartego Porozumienia, (m.in. współpraca z PSS-E w formie asyst 
przy przeprowadzaniu kontroli). 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla  
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli7 
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. 

 
Olsztyn, dnia 30 listopada 2016 r. 

  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler: Z up. Dyrektora  

Józef Bogdański  

p.o. Wicedyrektora 

Wojciech Dąbrowski 
Specjalista kontroli państwowej 

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

  

 

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