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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 

Kontrolerzy Wojciech Dąbrowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/76/2016 z dnia 19.09.2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Graniczna Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Elblągu, ul. Bema 17, 82-300 Elbląg 
(dalej: „GSS-E” lub „Stacja”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Anna Zarecz Pełniąca Obowiązki Dyrektora Granicznej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Elblągu (dalej „Dyrektor Stacji”). 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

W okresie objętym kontrolą2 w obowiązującym regulaminie organizacyjnym Stacji 
oraz w zakresach obowiązków jej pracowników nie było zapisów dotyczących 
realizacji zadań z zakresu środków zastępczych (tzw. dopalaczy. W okresie tym 
Stacja nie prowadziła też postępowań administracyjnych związanych z ujawnieniem  
przypadków sprowadzania, wytwarzania oraz wprowadzania do obrotu środków 
zastępczych, ze względu na to, że  na swoim obszarze działania nie wystąpiły taki 
przypadki.      

W okresie objętym kontrolą pracownicy Stacji uczestniczyli jednak w szkoleniach 
związanych tematycznie ze środkami zastępczymi, w tym m.in. w zakresie realizacji 
ustawowego zakazu wytwarzania oraz wprowadzania ich do obrotu.  

Odnotowania wymaga też ujmowania w rocznych planach przedsięwzięć (dotyczy 
lat 2012-2016), jako zadania do realizacji przez GSS-E obejmujące obszar środków 
zastępczych.  

W celu ograniczenia rynku środków zastępczych na obszarze działania Stacji 
współpracowała również z innymi organami, w tym zwłaszcza ze służbą celną. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Zgodnie ze Statutem Stacji3, jej obowiązującym regulaminie organizacyjnym4 
oraz na podstawie corocznych ocen stanu sanitarnego obszarów nadzorowanych 
                                                      
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 Nadanym przez przez Głównego Inspektora Sanitarnego zarządzeniem nr 29/11 z dnia 1 lipca 2011 r.   

4 Wprowadzonym zarządzeniem Dyrektora GSS-E nr 10/201 z dnia 1 lipca 2011 r., a zarządzeniem nr 2/2016 z dnia 28 
kwietnia 201 6 r. zmieniono załącznik dotyczący struktury i podległości komórek organizacyjnych    
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przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego (dalej: „PGIS”), obszarem 
działania Stacji (objęcie nadzorem sanitarnym) są przejścia graniczne (cztery 
drogowe, jedno kolejowe, dwa morskie) oraz obiekty i pomieszczenia znajdujące się 
na ich terenach, a także porty i przystanie morskie wraz z infrastrukturą 
zlokalizowaną w ich granicach (m.in. placówki medyczne, zakłady zajmujące się 
produkcją lub obrotem środkami spożywczymi, zakłady zbiorowego żywienia, 
magazyny, sklepy). Zarówno w Statucie, jak i w regulaminie organizacyjnym Stacji 
nie uwzględniono jednak bezpośrednio zadań w obszarze środków zastępczych 
(brak zapisów w tym zakresie).  

(dowód: akta kontroli str. 3-20) 

Według wyjaśnień Dyrektora Stacji zapis w § 6 ust. 2 pkt 8 Statutu stanowiący, że 
„Zadania Stacji realizowane są w formie kontroli obrotu substancjami chemicznymi  
i ich mieszaninami oraz produktami biobójczymi i substancjami czynnymi mogącymi 
stanowić zagrożenia dla zdrowia, życia lub bezpieczeństwa”, może dotyczyć też 
środków zastępczych jako substancje chemiczne lub ich mieszaniny. Dodała 
jednocześnie, że Statut powstał w okresie kiedy nie używano wyrażenia „środki 
zastępcze”. Również w regulaminie organizacyjnym jako jedno z zadań Sekcji 
Higieny Pracy GSS-E należy sprawowanie nadzoru nad obrotem substancjami  
i preparatami chemicznymi oraz produktami biobójczymi i substancjami czynnymi 
mogącymi stanowić zagrożenia dla zdrowia, życia lub bezpieczeństwa. 

(dowód: akta kontroli str. 11-12, 21) 

1.2. W latach 2010-2016 (I półrocze) w Stacji zatrudnionych było od 27 do 28 osób. 
W zakresach ich czynności nie było zapisów związanych  bezpośrednio ze środkami 
zastępczymi. W przypadku natomiast opisu stanowiska pracy jako asystenta dla 
jednego pracownika Sekcji Nadzoru i Higieny Pracy (opis z 4 stycznia 2016 r.) jest 
zapis, w którym określono, że celem tego stanowiska jest m.in. sprawowanie 
nadzoru nad zakazem wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium RP 
środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych. Jak podała Dyrektor 
Stacji, poprzednio, tj. do dnia 3 stycznia 2016 r. na ww. stanowisku pracowała osoba 
z tym samym zakresem zadania, która przeszła na emeryturę.     

(dowód: akta kontroli str. 22-29) 

1.3. W latach 2010 – 2016 (I półrocze) pracownicy GSS-E uczestniczyli w 11 
szkoleniach związanych tematycznie ze środkami zastępczymi, z czego w: 

• Trzech zorganizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny, tj. w 2010 r.  
w dwóch szkoleniach o tematyce „Dopalacze –nowe wezwanie dla skutecznego 
działania instytucji publicznych” (uczestniczyło 15 pracowników Stacji) oraz 
„Działania PIS w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania wprowadzenia do 
obrotu dopalaczy” (2 pracowników), a w 2012 r. w „Podsumowaniu 
dotychczasowych działań organów PIS w zakresie realizacji ustawowego 
zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych”  
(16 pracowników GSS-E). 

• Sześciu szkoleniach zorganizowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-
Epidemiologiczna w Olsztynie, w tym w 2011 r.  o tematyce „Dopalacze i nowe 
substancje psychoaktywne, zjawisk, zagrożenia, profilaktyka, przeciwdziałanie” 
(14 pracowników), w 2012 r. – „Nowe pokolenie a nowe substancje 
psychoaktywne” (2 osoby), w 2013 r. – ‘Psychologiczne i społeczne 
mechanizmy uzależnienia od środków zastępczych” (2 osoby), „Działania 
prowadzone przez PIS na terenie województwa w ramach przeciwdziałania 
wprowadzeniu do obrotu lub produkcji środków zastępczych” (2 osoby), „Zasady 
prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie realizacji ustawowego 
zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych” (2 osoby), 
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w 2014 r. – „Nadzór PIS woj. warmińsko-mazurskiego nad przestrzeganiem 
zakazu wprowadzania do obrotu środków zastępczych – aktualna sytuacja”  
(2 osoby) oraz w 2015 r. w szkoleniu „Przekazanie informacji z narady 
Koordynatorów Zespołów ds. Nadzoru nad środkami zastępczymi, omówienie 
zasad niszczenia dopalaczy” (2 osoby). 

• Szkoleniu w 2015 r. zorganizowanym przez Uniwersytet Łódzki o tematyce 
„Zastosowanie metod neurofizjologicznych do badania dopalaczy” (9 osób). 

• Szkoleniu w 2016 r. zorganizowanym przez GSS-E dla własnych pracowników  
pn. „Nadzór nad egzekwowaniem zakazu wytwarzania i wprowadzania do 
obrotu środków zstępczych” (uczestniczyło 15 osób).   

(dowód: akta kontroli str. 30-31) 

W latach 2010-2016 pracownicy GSSE przeprowadzili dla Służby Celnej dziewięć 
szkoleń dotyczących środków zastępczych, w której uczestniczyło od dwóch do 15 
osób.      

 (dowód: akta kontroli str. 32) 

1.4. W okresie objętym kontrolą GSSE nie wydatkowała żadnych środków 
finansowych związanych ze zwalczaniem środków zastępczych. Jak wyjaśniła 
Dyrektor Stacji, nie występowano o dodatkowe środki finansowe na ten cel,  
w związku z brakiem ujawnienia przypadków wytwarzania i wprowadzania do obrotu 
środków zastępczych na terenie działania Stacji, a tym samym nie ponoszenia 
kosztów dotyczących badań ewentualnie zatrzymanych produktów, ich transport, 
czy też zabezpieczenie. 

(dowód: akta kontroli str. 33-36) 

W badanym okresie brak było uregulowań i rozwiązań organizacyjnych dotyczących 
nadzoru nad środkami zastępczymi, tj. nie było stosownych zapisów w regulaminie 
organizacyjnym Stacji oraz w zakresach obowiązków jej pracowników. Odnotowania 
wymaga jednak, że pracownicy Stacji byli przeszkoleni odnośnie postepowania ze 
środkami zastępczymi, w tym m.in. w zakresie realizacji ustawowego zakazu 
wytwarzania oraz wprowadzania ich do obrotu. 

2. Podejmowanie działań w celu ograniczenia dostępności środków 
zastępczych 

2.1. W okresie objętym kontrolą GSS-E nie prowadziła żadnych postepowań 
administracyjnych związanych z ujawnieniem przypadków wytwarzania oraz  
wprowadzania do obrotu środków zastępczych, ponieważ nie wystąpiły takie 
przypadki na obszarze swojego działania. Z tych też względów Stacja nie kierowała 
do organów ścigania zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa dotyczącego środków zstępczych. Nie było również zgłoszeń do Stacji 
odnośnie podejrzenia zatrucia tym środkami. W okresie objętym kontrolą Stacja nie 
posiadała  odrębnych zasobów rzeczowych (sprzętu, i urządzeń) przeznaczonych 
wyłącznie  do wykrywania oraz zwalczania środków zastępczych, a także nie 
posiadała możliwości przechowywania tych środków, tj. wyznaczonego miejsca 
zabezpieczonego przed dostępem osób nieuprawnionych.  

(dowód: akta kontroli str. 37-42) 

2.2. Pomimo, że w badanym okresie nie wystąpiły przypadki ujawnienia na terenie 
działania Stacji wytwarzania oraz wprowadzania do obrotu środków zastępczych, 
zagadnienia związane z tym środkami były jednak uwzględniane w planach 
zasadniczych przedsięwzięć GSS-E. Po raz pierwszy zadanie z tego zakresu ujęto 
w planie na 2012 r., jako prowadzenie działań mających na celu wyeliminowanie 
przypadków wwożenia przez granicę na obszar RP oraz produkcji i wprowadzania 
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do obrotu środków zastępczych (odpowiedzialni PGIS i Sekcja Higieny Pracy) oraz 
w zakresie sporządzania informacji kwartalnej dotyczącej nadzoru nad 
egzekwowaniem zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków 
zastępczych i przesłanie do GIS (odpowiedzialni PGIS i Sekcja HP). Podobne 
zadania związane z środkami  zastępczymi wykazano w planach na lata 2013-2016, 
dodając ponadto jako zadania do realizacji przez Sekcje HP m.in.: „monitorowanie 
pojawienia się nowych rodzajów produktów będących środkami zastępczymi, 
skutków wywołanych ich użyciem i miejsc występowania” oraz „opracowanie  
i upowszechnianie materiałów informacyjnych z zakresu stwarzania zagrożenia 
życia lub zdrowia ludzi przez produkty będące środkami zastępczymi”. Jak wyjaśniła 
Dyrektor Stacji, zagadnienia związane z nadzorem nad wytwarzaniem  
i wprowadzaniem do obrotu środków zastępczych były już sygnalizowane w PIS  
w 2010 r., jednak nie było jeszcze wytycznych do planów zasadniczych 
przedsięwzięć. Wytyczne takie otrzymano w 2012 r. i wówczas zagadnienia 
dotyczące środków zastępczych były już uwzględniane w tych planach.         

(dowód: akta kontroli str. 43-49) 

2.3. Według Dyrektora Stacji, pracownicy mają dostęp do stron internetowych, które 
okresowo są przeglądane pod kątem, czy nie występują strony oferujące sprzedaż 
środków zastępczych. W wyniku tych przeglądów, w latach 2010-2016 nie 
stwierdzono przypadków oferowania sprzedaży takich środków na nadzorowanym 
przez Stację obszarze.     

(dowód: akta kontroli str. 50) 

W okresie objętym kontrolą Stacja nie prowadziła postepowań administracyjnych 
związanych z ujawnieniem przypadków wytwarzania oraz  wprowadzania do obrotu 
środków zastępczych, z uwagi na to, że nie wystąpiły takie przypadki. Podkreślenia 
wymaga, że w latach 2012-2016 zagadnienia związane z tymi środkami były 
ujmowane jako zadania do realizacji przez Sekcję HP w rocznych planach 
przedsięwzięć GSS-E. 

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

3.1. W listopadzie 2011 r. Stacja otrzymała od GIS kopię porozumienia z dnia 26 
października 2011 r. zawarte pomiędzy GIS, Szefem Służby Celnej, Komendantem 
Głównym Policji i Głównym Inspektorem Farmaceutycznym o współpracy w zakresie 
przeciwdziałania wprowadzenia do obrotu na terytorium RP środków zstępczych 
(dalej: „ Porozumienie”). W latach 2013-2016 odnośnie realizacji ww. porozumienia 
organizowano z udziałem pracowników GSS-E oraz Urzędu Celnego i Oddziałów 
Celnych, na których omawiano, a także określano zasady współpracy obu służb  
w przypadku wwożenia na teren RP środków zstępczych z innych państw przez 
przejścia graniczne.      

 (dowód: akta kontroli str. 51-56) 

3.2. W 2013 r. PGIS zawarł trzy porozumienia o współpracy w zakresie 
przeciwdziałania wprowadzenia do obrotu na terytorium RP środków zastępczych, tj. 
z: dnia: 21 lutego z Kierownikiem Oddziału Celnego w Gołdapi, 28 lutego  
z Naczelnikiem Urzędu Celnego w Elblągu oraz 6 marca – z Kierownikiem Oddziału 
Celnego w Bezledach. W ww. porozumieniach określono m.in. zasady współpracy, 
dokonywanie przez strony wymiany informacji, tj. przez Urząd Celny o ujawnionych 
próbach wprowadzenia do obrotu środków zstępczych oraz o pobraniu próbek  
i wynikach badań laboratoryjnych tych środków.   

 (dowód: akta kontroli str. 57-64) 
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3.3. W dniu 19 grudnia 2014 r. PGIS przekazał Komendantowi Placówki Granicznej 
uzgodnienia dotyczące wzajemnego współdziałania w zakresie realizacji zadań 
zgodnie z kompetencyjnym zakresem działania Stacji oraz Placówki Straży na 
terenie przejścia drogowego w Bezledach, w których wskazano m.in. na organizacje 
wspólnych szkoleń odnośnie wykonywania zadań przez strony.   

(dowód: akta kontroli str. 65-68) 

3.4. W latach 2013-2016 organizowano wspólne narady przedstawicieli GSS-E oraz 
Urzędu/Oddziałów Celnych, na których m.in. w związku z Porozumieniem 
omawiano zasady współpracy obu służb w przypadku wwożenia środków 
zastępczych na terytorium RP z innych państw przez przejścia graniczne oraz 
poddawanych odprawom celnym. Ustalano na nich też warunki i sposób 
współpracy w przypadku podejrzenia próby wprowadzenia do obrotu środka 
zastępczego.    

(dowód: akta kontroli str. 69-75) 

 
Prawidłowa była współpraca Stacji z innymi organami, w tym zwłaszcza ze służbą 
celną w przedmiocie ograniczania rynku dopalaczy. 
 

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

4.1. W latach 2010-2016 (I półrocze) GSSE nie była kontrolowana w zakresie 
środków zastępczych, a tym samym nie realizowała żadnych zaleceń w zakresie 
przeciwdziałania dostępności środków zastępczych. Ponadto, odnośnie działalności  
GSS-E nie w ww. zakresie nie było skarg i wniosków. 

(dowód: akta kontroli str. 76-77) 

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. 

 

Olsztyn, dnia 28 listopada 2016 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler 
Dyrektor 

Andrzej Zyśk 
Wojciech Dąbrowski 

Specjalista kontroli państwowej 

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