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� Od 2010 r. organy państwa podjęły działania zmierzające 

do ograniczenia dostępności dopalaczy w Polsce, a Sejm RP uchwalił 

zmiany prawa, nadając państwowym inspektorom sanitarnym 

uprawnienia w zakresie zwalczania wytwarzania i wprowadzania 

do obrotu środków zastępczych. 

� Ustawodawca uznał, że łamanie zakazu wytwarzania i wprowadzania 

do obrotu środków zastępczych jest deliktem administracyjnym, 

w przeciwieństwie do czynów związanych z substancjami zakazanymi, 

których posiadanie jest ścigane przy użyciu instrumentów prawa 

karnego.

� Pomimo nowelizacji przepisów liczne doniesienia medialne 

wskazywały, że substancje te dostępne są w dalszym ciągu w obrocie 

i powodują kolejne liczne przypadki zatruć.

Dlaczego podjęliśmy kontrolę?01



� Z dniem 1 lipca 2015 r. weszła w życie kolejna zmiana prawa, którą 

wprowadzono między innymi nową definicję środków zastępczych, 

a także niewystępujące wcześniej pojęcie „nowej substancji 
psychoaktywnej”. Do listy substancji zabronionych dodano także 

kolejne substancje.

� Skład dopalaczy, nazywanych obecnie „nowymi narkotykami” 

może być szybko zmieniony przez producentów, w związku z czym 

substancje te mogą łatwo „wymknąć się” spod zakazu sprzedaży, 

a tym samym powodować ograniczoną skuteczność działań 

podejmowanych przez organy państwa (szczególnie Państwową 

Inspekcję Sanitarną) na rzecz walki z tym zjawiskiem.

Dlaczego podjęliśmy kontrolę?02



Co kontrolowaliśmy?03

Czy działania organów administracji publicznej ograniczyły dostępność 

środków zastępczych (dopalaczy) i ich dystrybucję? 

W szczególności:

– Czy obowiązujące przepisy i rozwiązania organizacyjne 

dostatecznie zapewniają ograniczenie dostępności środków 

zastępczych?

– Czy działania podejmowane przez organy administracji publicznej 

w celu zapobiegania sprowadzania, wytwarzania i wprowadzania 

do obrotu dopalaczy były skuteczne?

– Czy współpraca organów administracji publicznej w przedmiocie 

ograniczania rynku dopalaczy zapewniała skuteczną walkę 

z tym zjawiskiem?

– Czy sprawowano właściwy nadzór nad organami powołanymi 

do realizacji zadań związanych z nielegalnym obrotem 

dopalaczami?



� Ministerstwo Finansów

� Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

i Administracji

� Ministerstwo Zdrowia

� Główny Inspektorat Sanitarny

� Komendę Główną Policji

� Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania 

Narkomanii 

� Centralne Laboratorium Kryminalistyczne 

Policji 

� osiem powiatowych stacji sanitarno-

-epidemiologicznych, dwie graniczne stacje 

sanitarno-epidemiologiczne

� osiem powiatowych (miejskich) komend 

Policji 

� pięć izb celnych

Kontrola planowa została poprzedzona kontrolą 

rozpoznawczą (dwa podmioty)

Kogo kontrolowaliśmy?04



� Liczba zarejestrowanych przypadków osób zatrutych bądź 
podejrzewanych o zatrucie środkami zastępczymi 
w latach 2010-2016 wynosiła łącznie 16 068. 

� O ile w 2011 r. liczba ta w stosunku do 2010 r. spadła z 562 do 176 
(w wyniku działań organów państwa – akcja z października 2010 r.), 
to w kolejnych latach, pomimo przeprowadzania kontroli sanitarnych, 
mających na celu przeciwdziałanie sprzedaży dopalaczy, 
systematycznie rosła do 2015 r., w którym odnotowano rekordową 
liczbę 7358 takich zgłoszeń (rozszerzono listę substancji zakazanych 
o ponad 100 nowych substancji). Natomiast w 2016 r. liczba ta spadła 
do 4 304 przypadków.

� Podobną dynamikę tego zjawiska potwierdzają dane Narodowego 
Funduszu Zdrowia w przedmiocie kwot wydatków poniesionych 
na leczenie szpitalne w zakresie toksykologii klinicznej pacjentów 
z rozpoznaniem zatrucia innymi, nieokreślonymi narkotykami.

Stwierdzony stan07



Stwierdzony stan – przypadki zatruć i podejrzeń zatruć 

dopalaczami oraz wydatki na leczenie w latach 2010-2016
07

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GIS, Krajowego Konsultanta w 
Dziedzinie Toksykologii Klinicznej oraz NFZ.
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Przypadki zatruć i podejrzeń zatruć dopalaczami oraz wydatki na leczenie tych osób 
(w ośrodkach toksykologicznych) w latach 2010-2016 w odniesieniu do istotnych 

zdarzeń i zmian prawa.

Zatrucia (liczba zgłoszeń) Wydatki na leczenie (w tys. zł)

2010 r.
- Decyzja GIS 

o zamknięciu 

sklepów

- Ustawa z 

dnia 8 

października 

o zmianie

ustawy o PN 

oraz ustawy 

o PIS

2011 r.
- Ustawa 

z dnia 

15 kwietnia 

o zmianie 

ustawy o PN

(rozszerzenie 

list substancji 

zabronionych)

– wejście 

w życie 

8 czerwca

2015 r.
- Ustawa z dnia 

24 kwietnia 

o zmianie 

ustawy o PN 

oraz niektórych 

innych ustaw

(rozszerzenie 

list substancji 

zabronionych)

– wejście 

w życie 1 lipca



Stwierdzony stan – kary za wprowadzanie do obrotu 

dopalaczy w skontrolowanych PSSE
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.



Stwierdzony stan – kary za wprowadzenie do obrotu 

dopalaczy na terenie Polski
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.



Corocznie zwiększano wydatki rzeczowe na działalność GIS w zakresie 

przeciwdziałania sprzedaży dopalaczy, na które przeznaczono w latach 2011-2016 

blisko 1,0 mln zł. Zauważyć należy, że realizowanie przez państwowych 

powiatowych inspektorów sanitarnych nowego zadania polegającego 

na sprawowaniu nadzoru nad środkami zastępczymi nie wiązało się ze znaczącym 

zwiększeniem zatrudnienia, a także limitu wydatków tych jednostek, 

w szczególności na sfinansowanie kosztownych badań zatrzymanych produktów.

Stwierdzony stan – cd.08

Źródło: fotolia.com, autor: alfexe 



Stwierdzony stan – cd.09

Ustawowo przypisane obowiązki 

Policji i Służby Celnej 

nie predestynowały tych służb 

do bezpośrednich działań w zakresie 

środków zastępczych. 

W konsekwencji, ujawniania tego 

typu środków dokonywały one 

najczęściej w wyniku prowadzenia 

innych czynności służbowych, 

w głównej mierze związanych 

ze zwalczaniem przestępczości 

narkotykowej.

Źródło : fotolia.com, autor: whitelook



Stwierdzony stan – cd.10

Ujawniono liczne ograniczenia i bariery 

w sprawowaniu efektywnego nadzoru 

nad środkami zastępczymi 

przez Państwową Inspekcję Sanitarną. 

Istotne wątpliwości budzi przyjęty w Polsce model 

budowania katalogu substancji kontrolowanych, 

oparty na dopisywaniu do listy substancji 

zabronionych kolejnych szkodliwych związków 

wykrytych w przebadanych dopalaczach. 

W aspekcie dynamiki wykrywania nowych substancji, a także możliwości ich 

szybkiej modyfikacji, procedura definiowania tych substancji poprzez ich konkretne 

wskazywanie okazuje się być nieprzystająca do realiów i powoduje, że organy 

państwa pozostawały nieustannie o krok za podmiotami wytwarzającymi 

i wprowadzającymi do obrotu środki zastępcze.

Źródło: fotolia.com, autor: PeterO

Źródło: fotolia.com, autor: Nomad_Soul 



Stwierdzony stan – liczba decyzji wydanych 
w latach 2010-2016 
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Do najbardziej istotnych barier należy zaliczyć m.in:

� długotrwałą i obwarowaną licznymi wymogami procedurę administracyjną (w skrajnym 

przypadku sprawy prowadzonej przez PPIS w Łodzi od daty przeprowadzenia kontroli 

do ostatniej czynności w sprawie upłynęło 1 342 dni, tj. blisko cztery lata),

� łatwość obejścia i lekceważenia wydawanych decyzji administracyjnych dotyczących 

zakazu prowadzenia takiej działalności (poprzez zakończenie działalności z chwilą 

podjęcia czynności przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a następnie kontynuowanie 

jej pod zmienioną firmą). Pomimo tego inspektorzy sanitarni wydali łącznie 1731 

decyzji dotyczących wstrzymania wprowadzania do obrotu podejrzanych produktów     

i nakazujących zaprzestanie prowadzenia tego typu działalności. 
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Źródło: Opracowanie własne na NIK na podstawie danych GIS.



W zakresie wydawania decyzji 

związanych z ograniczeniem dostępności 

środków zastępczych nie ustrzeżono się 

nieprawidłowości, które stwierdzono 

w większości skontrolowanych 

powiatowych stacjach sanitarno-

-epidemiologicznych. 

Stwierdzony stan – prowadzone postępowania 

administracyjne przez Państwową Inspekcję Pracy
11

Źródło: Opracowanie własne NIK. 



Nierozwiązaną ostatecznie do dnia zakończenia kontroli pozostawała kwestia 
zniszczenia produktów zabezpieczonych w wyniku działań organów administracji 
państwowej. 
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej od początku 2010 r. sukcesywnie niszczą 
zabezpieczone produkty (91,6 tys. sztuk zostało zniszczonych po wycofaniu 
wniosku Prokuratora Generalnego z sierpnia 2015 r. w sprawie zbadania 
konstytucyjności m.in. Przepisu art. 44c ust. 4 ustawy o PN).   

Istotnym problemem pozostawała sprawa przechowywania zabezpieczonych 
w wyniku przeprowadzonych kontroli lub przekazanych do Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej produktów, co do których istniało podejrzenie, że stanowią środki 
zastępcze, lub wobec których w wyniku badań stwierdzono, że są dopalaczami. 

Stwierdzony stan – cd.12

Źródło: Materiały kontrolne NIK. Źródło: Materiały kontrolne NIK.



� Dokumentem, który formalizował zasady współpracy organów państwa 
uczestniczących w czynnościach kontrolnych w przypadku podejrzenia 
wprowadzania do obrotu środków zastępczych, było Porozumienie
z dnia 26 października 2011 r. O ile w początkowym okresie było ono 
stosowane, to w kolejnych latach, z powodu zmieniających się 
uwarunkowań, dokument ten tracił swoje znaczenie.

� Adekwatnie do stopnia nałożonych i realizowanych zadań, a także 
zdefiniowanych ryzyk, sprawowano nadzór nad działalnością organów 
realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania dostępności dopalaczy. 
Zwrócenia uwagi wymaga jednakże średni czas opracowania wystąpienia 
pokontrolnego przez GIS, który wynosił 87 dni, a w pojedynczych 
przypadkach nawet ponad 100 dni od dnia zakończenia kontroli. 

� Istotną rolę w przeciwdziałaniu sprzedaży dopalaczy odgrywały liczne 
akcje profilaktyczne, uświadamiające szczególnie młodzieży konsekwencje 
używania tych środków. Wszystkie skontrolowane jednostki brały udział 
w takich akcjach jako ich realizatorzy lub uczestnicy. 
Według badań ankietowych przeprowadzonych na zlecenie NIK blisko 90% 
respondentów wyraziło pogląd, że argumenty przedstawione w trakcie 
spotkań profilaktycznych przekonały ich, by nie używać dopalaczy. 

Stwierdzony stan – cd.13



Ocena ogólna14

Pomimo podejmowanych przez organy państwa działań, w okresie objętym kontrolą, 

skala zjawiska dostępności dopalaczy w Polsce oraz zatruć tymi środkami wykazywała 

generalnie tendencję wzrostową. Wskutek plagi zatruć dopalaczami w 2010 r. organy 

państwa podjęły szeroko zakrojone działania, w wyniku których zamykano sklepy 

z dopalaczami i wycofywano z obrotu na terenie całego kraju tego rodzaju produkty, 

co doprowadziło do ograniczenia ich dostępności w Polsce. Walka organów państwa 

z tym niebezpiecznym zjawiskiem nie okazała się jednak trwale skuteczna, w szczególności 

w sytuacji zachodzących w kolejnych latach dynamicznych zmian na rynku sprzedaży 

dopalaczy, polegających w głównej mierze na przeniesieniu ich dystrybucji 

ze stacjonarnych sklepów do Internetu, a także sprzedaży bezpośredniej (dealerskiej), 

tak jak tradycyjnych narkotyków.

Rozwiązania prawne, nakładające głównie na Państwową Inspekcję Sanitarną obowiązek 

przeciwdziałania wytwarzaniu i wprowadzaniu do obrotu dopalaczy, przy zastosowaniu 

norm prawa administracyjnego, nie przełożyły się na trwałe zapobieganie temu zjawisku. 

Procedura budowania katalogu substancji kontrolowanych, polegająca na dopisywaniu 

do listy substancji zabronionych, którymi obrót jest sankcjonowany karnie, kolejnych 

szkodliwych związków wykrytych w dopalaczach, okazała się długotrwała i nieskuteczna 

w obliczu możliwości szybkiej modyfikacji ich składu chemicznego. Pomimo informowania 

Ministra Zdrowia przez podmioty prowadzące badania dopalaczy o substancjach mających 

udowodniony negatywny wpływ na organizm ludzki, przez ponad cztery lata 

nie rozszerzono listy substancji kontrolowanych. 



Ocena ogólna15

NIK wskazuje ponadto, że podawanie do publicznej wiadomości rekomendacji Zespołu 

ds. oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi, związanych z używaniem nowych 

substancji psychoaktywnych, istotnych z punktu widzenia profilaktyki, umożliwiało 

opracowywanie z wyprzedzeniem i wprowadzanie na rynek nowych produktów 

zawierających kolejne generacje zmodyfikowanych substancji aktywnych, nieobjętych  

sankcjami karnymi.

Uprawnienia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej były nieadekwatne w stosunku 

do podmiotów prowadzących nielegalną działalność. Zasoby kadrowe i środki finansowe 

dedykowane na realizację tych zadań były ograniczone, a obowiązujące przepisy 

nie nadążały za dynamicznymi zmianami na rynku tych produktów. Państwowa Inspekcja 

Sanitarna nie dysponowała też narzędziami pozwalającymi skutecznie przeciwdziałać 

niestacjonarnym kanałom dystrybucji, szczególnie w sytuacji, gdy rozwijała się sprzedaż 

tych środków za pośrednictwem polskojęzycznych domen internetowych 

zarejestrowanych poza granicami kraju.



Ocena ogólna16

Realizowane przez państwowych inspektorów sanitarnych, w asyście funkcjonariuszy 

Policji, kontrole sanitarne przynosiły efekty w postaci zabezpieczenia znacznych ilości 

środków zastępczych. Niemniej rezultaty akcyjnych działań, polegających w głównej 

mierze na zamykaniu stacjonarnych punktów sprzedaży, okazywały się krótkotrwałe. 

Znacząca część zabezpieczonych substancji, z powodu przewlekłości prowadzonych 

postępowań, braku środków na ich przebadanie, jak również wątpliwości prawnych 

związanych z możliwością zniszczenia tych produktów, zalegała latami w magazynach 

Policji bądź siedzibach stacji sanitarno-epidemiologicznych. 

Wymierzane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej kary pieniężne nie spełniały 

swej roli, gdyż na ogół nie były uiszczane, także pomimo podejmowanych działań celem 

dochodzenia tych należności. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w latach 

2010-2016 wymierzyły w całym kraju łącznie 64,8 mln zł kar, a do budżetu państwa 

wpłynęło zaledwie 2,8% tej kwoty, tj. 1,8 mln zł. 

W ocenie NIK takie okoliczności skutkowały rzeczywistą bezkarnością podmiotów 

zajmujących się tym nielegalnym procederem. 



NIK wnioskuje do Prezesa Rady 
Ministrów o:

zainicjowanie międzyresortowych 
działań zmierzających do 
wypracowania i wdrożenia 
optymalnych narzędzi oraz 
systemowych rozwiązań prawnych 
zapewniających realne 
ograniczenie podaży środków 
zastępczych, m.in. poprzez 
rozważenie podjęcia inicjatywy 
legislacyjnej w zakresie:

Wnioski

– zdefiniowania w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii pojęcia „środek 
zastępczy” w taki sposób, aby wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu 

i przywóz substancji, określanych aktualnie jako środki zastępcze oraz nowe 

substancje psychoaktywne, podlegało odpowiedzialności karnej.

17

Źródło: fotolia.com, autor: redfox331



Do Ministra Zdrowia w zakresie:

– opracowania i wdrożenia jednolitego systemu wczesnego ostrzegania 
i adekwatnego reagowania w sytuacji pojawiania się na rynku nowych, 
nieznanych substancji, m.in. poprzez zapewnienie sprawnego 
monitorowania zatruć, gromadzenia informacji i formułowania ostrzeżeń 
o takich przypadkach, w oparciu o prawnie usankcjonowane obowiązki 
podmiotów zaangażowanych w ten system;

– korzystania z trybu odrębnego przy rozpatrywaniu projektów zmian 
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz rozporządzenia w sprawie 
wykazu nowych substancji psychoaktywnych w zakresie uzupełniania 
wykazów środków odurzających i substancji psychotropowych oraz 
wykazu nowych substancji psychoaktywnych;

– prowadzenia bieżącego monitoringu skuteczności stosowania środków 
i działań wprowadzonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie 
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw
w celu przeciwdziałania zagrożeniom dla zdrowia publicznego, których 
źródłem są środki zastępcze oraz nowe substancje psychoaktywne;

– zweryfikowania w aspekcie ustaleń niniejszej kontroli ustawowych 
uprawnień organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także obsady 
kadrowej i sposobów finansowania zadań realizowanych na rzecz 
ograniczania podaży dopalaczy;

18 Wnioski



– ujednolicenia przepisów dotyczących uprawnień właściwych 

państwowych inspektorów sanitarnych w zakresie orzekania 

o przepadku i zniszczeniu zabezpieczonych produktów, stanowiących 

środki zastępcze, o którym mowa w art. 44c ust. 4  ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii, gdy w analogicznej sytuacji 

o przepadku na rzecz Skarbu Państwa środków odurzających, 

substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów 

kategorii 1 orzeka sąd na wniosek wojewódzkiego inspektora 

farmaceutycznego lub Naczelnego Inspektora Farmaceutycznego 

Wojska Polskiego;

– określenia aktem prawnym sposobu i trybu transportowania, 

przechowywania i przekazywania do badań przez Państwową Inspekcję 

Sanitarną ujawnionych produktów stanowiących środki zastępcze 

lub nowe substancje psychoaktywne, lub co do których istnieje takie 

podejrzenie;

a ponadto przez Sygnatariuszy Porozumienia:

– zaktualizowanie postanowień Porozumienia zgodnie z aktualnym 

stanem prawnym.

19 Wnioski



W wystąpieniach pokontrolnych zawarto oceny i uwagi odnoszące się 

do skontrolowanej działalności oraz sformułowano łącznie 

15 wniosków pokontrolnych. Wnioski dotyczyły m.in. wzmocnienia 

działań nadzorczych, w tym nad prowadzonymi postępowaniami 

administracyjnymi, oceny współpracy pomiędzy jednostkami 

zajmującymi się walką z dopalaczami oraz przestrzegania postanowień 

Porozumienia, naliczania odsetek za zwłokę od nakładanych kar 

pieniężnych niezapłaconych w terminie, przekazywania materiałów 

zgodnie z właściwością miejscową.  Spośród tych wniosków 

zrealizowanych zostało siedem, sześć nie zostało zrealizowanych, 

a dwa pozostawały w trakcie realizacji.

Zastrzeżenia do wystąpień pokontrolnych złożył Minister Zdrowia 

oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi.

20 Działania po kontroli



21 Stacjonarny punkt sprzedaży dopalaczy we Wrocławiu
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