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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 Izabela Kowalska-Jasiecka, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LOL/70/2016 z 7 września 2016 r.  

dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Izba Celna w Olsztynie, 10-413 Olsztyn, ul. Dworcowa 1 (dalej: „Izba Celna”, „Izba”)  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Dariusz Postek – Dyrektor Izby Celnej w Olsztynie od 6 grudnia 2014 r. (dalej: 
„Dyrektor Izby”), poprzednio funkcję tę pełnił Robert Torenc.  

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

W okresie objętym kontrolą2 funkcjonariusze Izby Celnej prowadzili działania  
w zakresie przeciwdziałania sprzedaży dopalaczy.  
Podejmowane czynności skutkowały min. ujawnianiem produktów zawierających 
substancje będące środkami zastępczymi3. W celu ułatwienia identyfikacji tego typu 
substancji przeprowadzano szkolenia funkcjonariuszy Izby oraz podległych 
jednostek. Funkcjonariusze Izby prowadzili też prelekcje dla młodzieży i studentów 
mające na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie niebezpieczeństwa 
związanego z zażywaniem środków zastępczych. Działania te przyczyniały się do 
ograniczania obrotu tymi substancjami. 

Kontrola wykazała jednocześnie nieprawidłowości polegające na przekazywaniu 
materiałów i substancji stanowiących środki zastępcze niewłaściwym inspektorom 
sanitarnym. Ponadto nie informowano Warmińsko-Mazurskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (dalej: „W-M PWIS”) o ujawnieniach 
środków zastępczych. Wystąpiły również przypadki niestosowania się, przez 
jednostkę podległą Izbie Celnej, do wytycznych jej Dyrektora. Stwierdzono bowiem, 
że nie przekazywała ona Koordynatorowi Lokalnego Punktu Kontaktowego (dalej: 
„Koordynator LPK”) informacji o ujawnionych środkach zastępczych. 
 
III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. W Izbie Celnej zadania z zakresu środków zastępczych realizowane były  
w Wydziale Zwalczania Przestępczości (dalej: „Wydział”). W regulaminie Wydziału 
                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywną, a w przypadku, gdy nie zostaną spełnione kryteria dla tych ocen stosuje się ocenę opisową. 
2 Kontrolą objęto okres od 27 listopada 2010 r. do końca I półrocza 2016 r., z uwzględnieniem okresu wcześniejszego oraz 
późniejszego, o ile ma to wpływ na realizację zadań w badanym zakresie.  
3 Środek zastępczy - produkt zawierający co najmniej jedną nową substancję psychoaktywną lub inną substancję o podobnym 
działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, który może być użyty zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej lub 
w takich samych celach jak środek odurzający lub substancja psychotropowa, których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu 
nie jest regulowane na podstawie przepisów odrębnych – definicja ta obowiązuje od 1 lipca 2015 r., - art. 4 pkt 27 ustawy z 
dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r., poz. 224 ze zm.). W okresie od 27 listopada 2010 r. do 
30 czerwca 2015 r., środek zastępczy w niniejszej ustawie zdefiniowano jako substancję pochodzenia naturalnego lub 
syntetycznego w każdym stanie fizycznym lub produkt, roślinę, grzyba lub ich część, zawierające taką substancję, używane 
zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej lub w takich samych celach jak środek odurzający lub substancja 
psychotropowa, których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane na podstawie przepisów odrębnych.  

Ocena ogólna 

Opis stanu 
faktycznego 



 

3 

zawarto ogólne zapisy dotyczące kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego, 
o których mowa w art. 30 st. 2 i ust. 3 pkt 2 i 7-10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o Służbie Celnej4.  

 (dowód: akta kontroli str. 3-14) 
1.2. Szczegółowy tryb postępowania w przypadku ujawnienia substancji, co do 
której istniało podejrzenie, że był to środek zastępczy określała instrukcja dla 
funkcjonariuszy celnych wydziałów zwalczania przestępczości5. Zasady 
postępowania ze środkami zastępczymi zostały również określone w Porozumieniu 
z dnia 26 października 2011 r. o współpracy w zakresie przeciwdziałania 
wprowadzaniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków 
zastępczych6 (dalej: „Porozumienie”). 
W badanym okresie obowiązywało też Porozumienie z dnia 19 listopada 2010 r. 
zawarte z W-M PWIS w sprawie współpracy w zakresie wzajemnej wymiany 
informacji7 (dalej: „Porozumienie z W-M PWIS”).  

(dowód: akta kontroli str. 15-59) 
1.3. Od 2015 r., czterech funkcjonariuszy Wydziału8 (w latach 2010-2014 – trzech) 
miało powierzone zadania związane z tzw. „dopalaczami”, tj. m.in. wykonywanie 
kontroli przesyłek pocztowych i kurierskich, obsługę i interpretację obrazu rtg.    

 (dowód: akta kontroli str. 60) 

1.4. W okresie objętym kontrolą 118 funkcjonariuszy Izby9, w tym realizujących 
zadania związane z dopalaczami zostało przeszkolonych w zakresie środków 
zastępczych. Były to m.in. szkolenia pn.:  

− „Pobór próbek substancji psychoaktywnych-dopalaczy oraz wyrobów 
akcyzowych (tytoń, alkohol, paliwa)”,  

− „Dopalacze - nowa twarz problemu społecznego”,  

− „Warsztaty krajowego punktu kontaktowego w zakresie wymiany informacji 
dotyczących zwalczania przestępczości narkotykowej”, 

− „Zwalczanie nielegalnego obrotu międzynarodowego substancjami około 
narkotycznymi: środki zastępcze, leki, sterydy anaboliczne - szkolenie 
e’learningowe”. 

Funkcjonariusze korzystali również z systemu zdalnej edukacji resortu finansów 
„Atena” umożliwiającego indywidualną realizację szkoleń w formie elektronicznej. 
Tematyka szkoleń w systemie obejmowała zagadnienia dotyczące głównie 
narkotyków, ale również prekursorów narkotykowych, środków zastępczych. 

(dowód: akta kontroli str. 61-64) 

1.5. Decyzją Szefa Służby Celnej z dnia 19 października 2015 r.10, w Izbie powołano 
Koordynatora LPK, wykonującego zadania Lokalnego Punktu Kontaktowego  
z zakresu realizacji zadań Krajowej Grupy Zadaniowej właściwej do spraw środków 

                                                      
4 Dz. U. z 2015 r., poz. 990 ze zm. 
5 Instrukcja dla funkcjonariuszy celnych komórek zwalczania przestępczości zatwierdzona przez Szefa Służby Celnej w lutym 
2016 r. oraz poprzedzająca ją Instrukcja zatwierdzona przez Szefa Służby Celnej w sierpniu 2011 r. 
6 Porozumienie z dnia 26 października 2011 r. zawarte 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. 
7 Porozumienie z dnia 19 listopada 2010 r. pomiędzy Dyrektorem Izby Celnej w Olsztynie a Warmińsko-Mazurskim 
Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w sprawie współpracy w zakresie wzajemnej wymiany informacji 
(zmieniane aneksami z dnia: 24 czerwca 2011 r. oraz 20 lipca 2015 r.). 
8 Wszyscy funkcjonariusze posiadający uprawnienia kontrolne mieli obowiązek realizacji zadań określonych w art. 2 ust. 1 pkt 
4 Ustawy o Służbie Celnej, tj. rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z 
naruszeniem przepisów dotyczących wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyprowadzania z jej 
terytorium towarów objętych ograniczeniami lub zakazami obrotu ze względu na bezpieczeństwo i porządek publiczny lub 
bezpieczeństwo międzynarodowe, w szczególności takich jak odpady, substancje i preparaty chemiczne, materiały jądrowe i 
promieniotwórcze, środki odurzające i substancje psychotropowe (…) 
9 Suma uwzględnia udział tych samych pracowników w różnych tematach szkoleń. 
10 Decyzja nr 11/SC z dnia 19 października 2015 r. w sprawie powołania koordynatorów wykonujących zadania Lokalnego 
Punktu Kontaktowego z zakresu realizacji zadań Grup Zadaniowych.    
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odurzających (dalej: „KGZ ds. środków odurzających”). Zadanie to wpisano również 
do zakresu obowiązków tego funkcjonariusza. W okresie wcześniejszym, w Izbie 
powołany był Koordynator LPK w zakresie zwalczania nielegalnego obrotu środkami 
odurzającymi i substancjami psychotropowymi11.      

(dowód: akta kontroli str. 65-104) 
Izba była odpowiednio, pod względem organizacyjnym, przygotowana do 
prowadzenia działań w zakresie ograniczania dostępności środków zastępczych. 
Działania te jej funkcjonariusze przeprowadzali w oparciu o posiadane zasoby 
rzeczowe oraz obowiązujące uregulowania prawne. Przeprowadzano również 
szkolenia w zakresie środków zastępczych, w których uczestniczyli funkcjonariusze 
wykonujący czynności kontrolne.   

2. Podejmowane działania w celu ograniczenia dostępności środków 
zastępczych. 

2.1. W Rejestrze ryzyk Izby Celnej sformułowano profil ryzyka związany  
z przemytem m.in. środków zastępczych w ruchu towarowym i osobowym 
(transportem drogowym i kolejowym) z krajów Europy Wschodniej oraz  
z wykorzystaniem poczty i firm kurierskich. Wykazano w nim m.in. podmioty  
i przedmioty ryzyka, miejsca przeciwdziałania oraz środki i metody działania w celu 
zwiększenia skuteczności wykrywania środków zastępczych.   
Od 2015 r., w związku z prowadzonymi dotychczas analizami w zakresie środków 
zastępczych oraz nieposiadaniem przez Izbę Celną oddziałów celnych pocztowych,  
poziom ryzyka określono jako niski.  

 (dowód: akta kontroli str.105-113) 

2.2. W okresie objętym kontrolą, do realizacji zadań, Izba wykorzystywała  
narkotesty, a od 2012 r. również mobilne urządzenie RTG. W 2010 r. dysponowała 
trzema psami szkolonymi do wykrywania narkotyków, w 2011 r. – dwoma, a od  
2012 r. – jednym psem. W przypadku środków zastępczych psy oraz narkotesty 
mogły wskazywać wstępnie obecność środków odurzających i psychotropowych 
(substancji ujętych w załącznikach do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii), 
natomiast ostateczne zidentyfikowanie substancji możliwe było po przeprowadzeniu 
analizy laboratoryjnej. 

W badanym okresie Dyrektor nie występował o doposażenie w zasoby rzeczowe 
przeznaczone do realizacji zadań w zakresie zwalczania dostępności środków 
zastępczych. W jego opinii, obecnie wykorzystywany przez funkcjonariuszy sprzęt 
jest wystarczający do realizacji zadań w zakresie środków zastępczych, zwłaszcza, 
iż dotychczas we właściwości miejscowej tut. Izby w obrocie z „krajami trzecimi” nie 
odnotowano przypadków przywozu środków zastępczych. Natomiast na terenie 
kraju środki te często zostają ujawnione przy okazji prowadzenia czynności 
kontrolnych ukierunkowanych na inne obszary, zwłaszcza pod kątem wykrywania 
nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi w przesyłkach nadawanych za 
pośrednictwem poczty lub firm kurierskich. W tych przypadkach wykorzystywany był 
posiadany mobilny skaner RTG do prześwietlania bagażu i paczek.  

(dowód: akta kontroli str. 114-118) 

2.3. W badanym okresie Izba Celna przeprowadziła 224 kontrole, skutkujące 
ujawnieniem środków zastępczych, lub co do których istniało ryzyko, że stanowią 
takie środki. W rezultacie ww. kontroli, w 204 przypadkach potwierdzono, że są to 
środki zastępcze, natomiast 18 przypadków znajduje się w trakcie badań 
laboratoryjnych. W przypadku dwóch kontroli, funkcjonariusze Izby nie pobierali 

                                                      
11 Decyzja nr 5/CA Szefa Służby Celnej z dnia 15 lutego 2012 r., w sprawie powołania koordynatorów wykonujących zadania 
Lokalnego Punktu Kontaktowego z zakresu realizacji zadań komórek Krajowych Grup Zadaniowych.     
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próbek ujawnionych substancji, ponieważ kontrole te były przeprowadzane wspólnie 
z Policją, której  przekazano całość materiałów.     

W wyniku działań podjętych przez funkcjonariuszy Izby Celnej we współpracy  
z Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Policją, w październiku 2015 r., 
przeprowadzono akcję „Bezpieczna Szkoła 2015”. W ramach tej akcji, do kontroli 
wytypowano trzy podmioty znajdujące się w pobliżu szkół. W wyniku tych działań 
zabezpieczono 149 sztuk opakowań środków zastępczych o łącznej wadze  
61,50 gramów i wartości 4,5 tys. zł.   

(dowód: akta kontroli str. 119-122) 

2.4. W okresie objętym kontrolą wszczęto ogółem 255 spraw w zakresie środków 
odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych 
substancji psychoaktywnych, w tym 222 (87%) w zakresie środków zastępczych. 

(dowód: akta kontroli str. 123) 

2.5. Szczegółowa analiza 25 postępowań (11% ogółu spraw) prowadzonych  
w badanym okresie wykazała, że:  

• W ciągu dwóch dni roboczych od ujawnienia środków mogących stanowić środki 
zastępcze Izba składała wniosek do właściwej prokuratury w celu wydania 
postanowienia w przedmiocie zatrzymania rzeczy.   

• W 23 przypadkach przekazano próbki do Laboratoriów Izby Celnej  
w Warszawie oraz w Przemyślu. W 18 z nich potwierdzono, iż stanowią środki 
zastępcze. Izba Celna nie była obciążana kosztami tych badań. W dwóch  
przypadkach nieprzekazania próbek do badania stwierdzono, że:  

− Prokurator Rejonowy w Elblągu bezpośrednio przesłał materiały sprawy 
do Komendy Powiatowej Policji  w Pabianicach z zaleceniem 
przeprowadzenia postępowania o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy  
o przeciwdziałaniu narkomanii.   

− Izba Celna, zgodnie z zaleceniem Prokuratora Rejonowego w Olsztynie, 
przekazała materiały do KMP w Poznaniu, która zwróciła sprawę. Izba 
Celna, zgodnie z poleceniem Prokuratora Rejonowego w Olsztynie, 
przekazała sprawę do KMP w Olsztynie.    

• W sześciu przypadkach, w których ujawniono środki zastępcze, sprawy zostały 
przekazane przez Prokuraturę Rejonową w Elblągu do Prokuratury Rejonowej  
w Pabianicach. 

• W pięciu przypadkach, w których badanie laboratoryjne wykazało iż ujawnione 
substancje stanowią środki odurzające lub środki odurzające i zastępcze, 
sprawy przekazano do jednostek Policji właściwych ze względu na miejsce 
wprowadzenia środków do obrotu. 

• W jednym przypadku, w którym ujawniono środki zastępcze, sprawę 
przekazano do inspektora sanitarnego właściwego na miejsce wprowadzenia do 
obrotu tych środków.  

W badanym okresie w Izbie Celnej nie wystąpiły przypadki ujawnienia przesyłek  
z podejrzeniem znajdowania się w nich środków zastępczych i przekazania ich do 
dalszego doręczenia.  

dowód: akta kontroli str. 124-128) 

1) W 11 przypadkach materiały i substancje stanowiące środki zastępcze, 
przekazano do inspektorów sanitarnych właściwych ze względu na miejsce 
ujawnienia substancji, a nie jak wynika to z zapisów art. 21 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego12 oraz § 4 pkt 3 

                                                      
12 Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.  
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Porozumienia, do inspektorów sanitarnych właściwych ze względu na miejsce 
wprowadzenia do obrotu. 

Dyrektor wyjaśnił, że w przypadku przesyłania środków zastępczych drogą 
pocztową nie można w jednoznaczny i  bezsprzeczny sposób stwierdzić, że mamy 
do czynienia z czynnością czy etapem wprowadzenia ich do obrotu. Fakt 
zatrzymania przez organ celny przesyłki zawierającej środek zastępczy, zamówionej 
przez osobę fizyczną, nie stanowi dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
wystarczającej przesłanki, żeby fakt ten potraktować jako próbę wprowadzenia do 
obrotu. Państwowy Inspektor Sanitarny może przyjąć domniemanie, iż ma wówczas 
do czynienia jedynie z zamówieniem towaru na własny użytek. Dyrektor dodał, że  
ze względu na ewentualne problemy w ustaleniu, który z inspektorów sanitarnych 
jest właściwy w sprawie, tj. czy zgodnie z adresem nadawcy, czy miejscem 
ujawnienia lub miejscem zamieszkania odbiorcy, wg ustaleń z tut. Inspektorem 
sanitarnym, przyjęto praktykę informowania i przekazywania sprawy najbliższemu 
organowi inspekcji sanitarnej miejsca ujawnienia substancji. Przedmiotowa 
jednostka ustala ostatecznie organ właściwy do rozpoznania sprawy i przesyła 
materiały zgodnie z właściwością. Zdaniem Dyrektora, przyjęty tryb dla obu służb 
jest skuteczny i pozwala zaoszczędzić czas prowadzenia postępowania oraz 
minimalizuje ryzyko błędnego przekazywania dokumentacji. 

2) W 17 przypadkach o ujawnieniach środków zastępczych nie poinformowano  
W-M PWIS, mimo takiego obowiązku wynikającego z § 2 Porozumienia zawartego 
pomiędzy Dyrektorem Izby Celnej oraz W-M PWIS.   

Dyrektor wyjaśnił, że nie powiadamiano W-M PWIS, lecz  właściwą miejscowo 
jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a jednostki te  niewątpliwie w ramach 
obiegu wewnętrznego przekazują sobie przedmiotowe informacje. Dodał, że 
nieprzekazanie przedmiotowych informacji bezpośrednio Warmińsko-Mazurskiemu 
PWIS z całą pewnością nie miało wpływu na prawidłowość przebiegu postępowania. 

NIK nie podziela ww. wyjaśnień. Zgodnie z treścią ww. Porozumienia,  
przedmiotowe informacje Dyrektor Izby Celnej zobowiązał się przekazywać 
niezwłocznie i bezpośrednio W-M PWIS na formularzu określonym w ww. 
Porozumieniu.        

 

1) Przekazanie do Laboratoriów Celnych próbek produktów ujawnionych  
w 23 kontrolach, co do których istniało podejrzenie, że zawierają środki zastępcze, 
nastąpiło za pośrednictwem operatora pocztowego, mimo że operatorzy pocztowi 
nie prowadzą przewozu przesyłek stanowiących narkotyki i substancje 
psychotropowe oraz środki odurzające, a także substancji stanowiących 
niebezpieczeństwo dla pracowników i ludności. 

Dyrektor wyjaśnił, że w Regulaminie świadczenia usług powszechnych Poczty 
Polskiej S.A., nie wskazano enumeratywnie środków zastępczych jako tych, które 
nie mogą stanowić zawartości przesyłki pocztowej, w związku z tym korzystanie  
w tym względzie z usług Poczty Polskiej nie stanowiło przekroczenia 
obowiązujących przepisów prawnych i w/w Regulaminu. Dodał, że uwzględniając 
konieczność oszczędnego i sprawnego działania postępowanie takie było 
dopuszczalne i miało ekonomiczne uzasadnienie. 

2) W jednym przypadku13 materiały wraz z próbkami przekazano do inspektora 
sanitarnego po 68 dniach od wpływu sprawozdania z Laboratorium Celnego, 
potwierdzającego, że stanowią środki zastępcze.   

                                                      
13 Postępowanie nr 370000-IGZPR2.734.5.151.2015 
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Funkcjonariusz prowadzący ww. postępowanie wyjaśnił, że próbki odbierane są po 
przebadaniu wszystkich prób wysłanych do analizy w danym okresie. Wynika to  
z konieczność osobistego ich odbioru przez dwóch funkcjonariuszy, co czasem jest 
trudne do zrealizowania z uwagi na system pracy. Ponadto każde kolejne 
ujawnienie nielegalnego towaru traktowane jest priorytetowo w stosunku np. do 
odbioru próbek.  

(dowód: akta kontroli str. 129-231) 

2.6. Działania Koordynatora LPK obejmowały m.in. stały kontakt telefoniczny oraz  
e-mailowy z funkcjonariuszami KGZ ds. środków odurzających, w tym 
przekazywanie meldunków i notatek służbowych oraz zdjęć z ujawnień środków. Do 
2015 r., Koordynator LPK przekazywał również kwartalne sprawozdania  
z dokonanych ujawnień14.  
KGZ ds. środków odurzających na bieżąco przekazywała informacje o większych 
ujawnieniach w celach poglądowych, szkoleniowych (miejsce i sposób kontroli), 
organizowała coroczne spotkania dla koordynatorów, na których m.in. omawiano 
współpracę z innymi służbami oraz przekazywano informacje o ustaleniach  
w przedmiocie środków zastępczych.   

W ramach współpracy Krajowa Grupa Zadaniowa ds. e-kontroli, w marcu 2011 r., 
przekazała Koordynatorowi LPK, analizę dotyczącą obrotu środkami zastępczymi  
w sieci globalnej Internet. Analiza została przekazana komórkom kontrolnym Izby 
Celnej w celu zapoznania i służbowego wykorzystania.  

Od II połowy 2014 r., przeglądający strony internetowe funkcjonariusze Wydziału 
Zarządzania Ryzykiem Izby Celnej, nie stwierdzili informacji, które byłyby przesłanką 
do prowadzenia analizy ryzyka w zakresie środków zastępczych. 

(dowód: akta kontroli str. 232-251) 

2.7. W badanym okresie przeprowadzono 29 prelekcji dla młodzieży i studentów  
(w tym 17 w okresie od stycznia 2015 r. do czerwca 2016 r.), mających na celu 
zwiększenie świadomości społecznej w zakresie niebezpieczeństwa związanego  
z zażywaniem środków zastępczych. Spotkania te przeprowadzono w szkołach 
(m.in. w: Gimnazjum nr 6 w Olsztynie, Liceum Ogólnokształcącym nr 3 w Olsztynie, 
Zespole Szkół nr 1 w Bartoszycach, Ośrodku Wychowawczym w Lidzbarku 
Warmińskim, Zespole Szkół w Pieniężnie) oraz na Uniwersytecie Warmińsko-
Mazurskim. Prelekcje te zorganizowano z inicjatywy ww. podmiotów, przy czym nie 
prowadzono ewidencji osób uczestniczących w spotkaniach.  
Na działania informacyjne nie ponoszono nakładów innych niż wynagrodzenia 
funkcjonariuszy w ramach stosunku pracy. Wykorzystywano też pojazdy służbowe, 
plakaty i ulotki pozostałe z innych działań.   

(dowód: akta kontroli str. 252-253) 

Podejmowane przez funkcjonariuszy Izby Celnej czynności kontrolne skutkowały 
m.in. ujawnianiem produktów zawierających substancje będące środkami 
zastępczymi. Stwierdzono jednak, że wbrew przepisom materiały z postępowań  
w zakresie środków zastępczych przekazywano do inspektorów sanitarnych 
właściwych ze względu na miejsce ujawnienia substancji, a nie właściwych ze 
względu na miejsce wprowadzenia ich do obrotu. Ustalono także, że wbrew 
postanowieniom zawartego Porozumienia nie informowano Warmińsko-Mazurskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o przypadkach ujawnień 
środków zastępczych. Stwierdzono ponadto, że Izba prowadziła działania 
profilaktyczne w zakresie szkodliwości stosowania „dopalaczy”, które polegały na 
przeprowadzaniu prelekcji dla młodzieży i studentów. Przeprowadzono również wraz 

                                                      
14 Od 2015 r., informacje dotyczące kontroli i ujawnień były ujmowanie do Zintegrowanego System Zarządzania Ryzykiem 
(„ZISAR”) 
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z Policją oraz Inspekcją Sanitarną skuteczną akcję „Bezpieczna Szkoła”, która 
przyczyniła się ograniczenia obrotu tymi substancjami.  

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

3.1. W ramach realizacji Porozumienia, Izba Celna w 35 przypadkach zawiadomiła 
Policję o ujawnieniu środków odurzających lub substancji psychotropowych, zaś  
w 54 - inspektora sanitarnego w związku z ujawnieniem środków zastępczych.  
W pozostałych sprawach dotyczących ujawnień środków zastępczych materiały  
i substancje, na polecenie prokuratora, przekazano wskazanej przez niego 
prokuraturze lub Policji. W dziewięciu przypadkach ujawnień wskazujących na 
nielegalny obrót produktami leczniczymi, materiały tych spraw przekazano Policji. 
Informacji o ujawnieniu produktów leczniczych nie przekazywano do właściwego 
wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.   

Dyrektor Izby Celnej wyjaśnił, że podejrzenia, że ujawniony towar to substancja 
farmakologiczna, podejmowane są na podstawie opisu na ulotce lub opakowaniu. 
Dodał, że sprawy dotyczące ujawnienia substancji mogących stanowić produkty 
lecznicze w uzgodnieniu z prokuratorem, są obligatoryjnie przekazywane do 
prowadzenia Policji, tj. organu uprawnionego do wszczęcia i prowadzenia 
postępowania karnego w sprawie nielegalnego wprowadzenia do obrotu 
farmaceutyków.  

 (dowód: akta kontroli str. 212-214,  254-266) 

3.2. W okresie objętym kontrolą funkcjonariusze Izby Celnej wspólnie  
z pracownikami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie  
uczestniczyli w spotkaniach roboczych, których celem było wypracowanie zasad 
współdziałania, zawartych w Porozumieniu.  
Ponadto przeprowadzono m.in. naradę szkoleniową przedstawicieli Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej i Służby Celnej w Elblągu (w 2014 r.) oraz szkolenie 
przeprowadzone przez pracowników  WSSE w Olsztynie (w 2016 r.) pn. „Dopalacze 
– nowa twarz problemu społecznego”, na którym przedstawiono m.in.: aspekty 
prawne zwalczania obrotu środkami zastępczymi, mechanizmy sprzedaży oraz 
chwyty marketingowe w obrocie środków zastępczych.  

(dowód: akta kontroli str. 267-271)  

3.3. Funkcjonariusze Izby Celnej współpracowali z Policją i inspekcją sanitarną, 
Strażą Graniczną oraz Centralnym Biurem Śledczym Policji co skutkowało,  
ujawnieniem środków odurzających lub substancji psychotropowych, tj.: cztery   
przypadki w 2010 r., trzy w 2011 r., cztery w 2013 r., 15 w 2014 r., dwa w 2015 r. 
oraz trzy w 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 255-257)  
3.4. Dyrektor nie występował do organów nadrzędnych w sprawie zapisów 
Porozumienia. W opinii Dyrektora, zapisy Porozumienia ułatwiły współpracę 
organów w zakresie przeciwdziałania wprowadzania do obrotu środków 
zastępczych.   

(dowód: akta kontroli str. 116-118, 272)  

 

W celu realizacji zadań związanych ze środkami zastępczymi, Izba Celna 
współpracowała z innymi organami, tj. W-M PWIS, Powiatowymi Inspektorami 
Sanitarnymi oraz Policją, a zasady tej współpracy określały  
zawarte Porozumienia. Współpracowano również ze Strażą Graniczną, CBŚP oraz 
prokuratorami rejonowymi.  
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4. Sprawowany nadzór nad działalnością podległych jednostek 
realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania dostępności środków 
zastępczych 

4.1. Jednostkami podległymi Izbie Celnej były Urzędy Celne w Olsztynie i Elblągu.  
W okresie objętym kontrolą do Izby Celnej nie wpłynęły skargi na działalność 
Naczelników ww. Urzędów w przedmiocie środków zastępczych. Izba Celna nie 
przeprowadzała również w podległych jednostkach kontroli w tym zakresie.  

 (dowód: akta kontroli str. 273-297) 

4.2. W badanym okresie Dyrektor Izby Celnej wydawał wytyczne i zalecenia  
w zakresie środków zastępczych dotyczące m.in. sposobu postępowania  
z krajowymi przesyłkami pocztowymi, sporządzania dokumentacji, w tym również 
fotograficznej, bieżącego przekazywania Koordynatorowi LPK informacji  
o ujawnieniach.  
Zgodnie z poleceniem zawartym w piśmie Dyrektora Izby Celnej z marca 2009 r.15, 
jednostki organizacyjne służby celnej miały na bieżąco przekazywać Koordynatorowi 
LPK informacje o ujawnionych środkach wraz z dokumentacją fotograficzną.  

NIK zwraca uwagę, że o dwóch przypadkach ujawnień substancji mogących 
stanowić środki zastępcze, dokonanych w 2015 r., Naczelnik Urzędu Celnego  
w Olsztynie powiadomił dopiero w dniu 12 października 2016 r., tj. w trakcie kontroli 
NIK.  

Powodem tego, według wyjaśnienia był fakt, iż były to przypadki niepotwierdzone  
i funkcjonariusze celni nie czuli się zobowiązani do przekazania informacji  
o przedmiotowym ujawnieniu.  

(dowód: akta kontroli str. 298-314) 

4.3. W zakresie środków zastępczych przeszkolono 142 pracowników podległych 
Urzędów Celnych, którzy brali udział w szkoleniach i konferencjach, tj., m.in.:  
„Prezentacja oraz omówienie nowego oprogramowania skierowanego na detekcję 
zagrożeń dopalaczami”, „Przemyt narkotyków i prekursorów do ich produkcji. 
Czynności procesowe związane z ujawnieniem narkotyków i innych środków”, 
„Atestacja dla przewodników psów służbowych do wykrywania środków 
odurzających”.  
Funkcjonariusze Urzędów szkolili się również za pomocą systemu zdalnej edukacji 
resortu finansów Atena umożliwiającego indywidualną realizację szkoleń w formie 
elektronicznej. Tematyka szkoleń w systemie obejmowała zagadnienia dotyczące 
głównie narkotyków ale również prekursorów narkotykowych i środków zastępczych. 

W badanym okresie nie prowadzono badań audytowych w zakresie środków 
zastępczych.   

(dowód: akta kontroli str. 61-64, 315)  
Sprawowano adekwatny do zdefiniowanego ryzyka nadzór nad działalnością 
podległych jednostek w zakresie realizacji działań w obszarze środków zastępczych. 
Niemniej jednak wystąpiły dwa przypadki nieprzekazania informacji o ujawnieniu 
środków zastępczych przez podległą jednostkę.   

IV. Wnioski 

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 Kontroli16, wnosi o: 

                                                      
15 Pismo Dyrektora Izby Celnej w Olsztynie z marca 2009 r.,  nr 370000-IZPW-0673-16/09/BL 
16 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677. 
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1. Przekazywanie materiałów i substancji stanowiących środki zastępcze do 
inspektorów sanitarnych właściwych ze względu na miejsce wprowadzenia ich 
do obrotu.  

2. Informowanie Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego o dokonanych ujawnieniach środków zastępczych 
zgodnie z § 2 zawartego Porozumienia z W-M PWIS. 

 

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 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 wniosków pokontrolnych 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 9 listopada 2016 r. 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler: Z up. Dyrektora 
Piotr Górny  

Wicedyrektor 
Izabela Kowalska-Jasiecka 

starszy inspektor kontroli państwowej 

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

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