
Oświadczenie złożone 

przez senatora Ryszarda Góreckiego 

na 55. posiedzeniu Senatu 

w dniu 6 czerwca 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 

Jestem głęboko zaniepokojony informacjami przekazanymi przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii oraz krajowego konsultanta w dziedzinie toksykologii klinicznej dr n. med. Piotra Burdę, zgod-

nie z którymi województwo warmińsko-mazurskie w 2013 r. znalazło się wśród regionów najbardziej zagro-

żonych problemem zażywania tak zwanych dopalaczy. 

Według analizy zatruć dopalaczami przeprowadzonej przez Wydział Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego 

Urzędu Wojewódzkiego oraz Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie w zeszłym roku 

odnotowano aż dziewięćdziesiąt siedem takich przypadków. Do 5 maja 2014 r. odnotowano już trzydzieści 

sześć przypadków zatrucia dopalaczami. Problem ten niestety dotyczy coraz młodszych dzieci – zdarzały się 

nawet przypadki zatruć wśród dwunastolatków. 

Przedstawiciele instytucji i organizacji zajmujących się edukacją, działalnością profilaktyczną oraz lecze-

niem w ramach przeciwdziałania narkomanii alarmują, że mimo podjętych przez rząd działań problem zaży-

wania dopalaczy nadal rośnie i niestety sprzyja wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Dlatego w try-

bie pilnym należy wprowadzić zmiany w obowiązującym prawie, tak aby skutecznie wyeliminować z rynku 

sprzedaż dopalaczy. Obecnie instytucje samorządowe nie posiadają skutecznych narzędzi do zwalczania opi-

sywanego zjawiska. Jak podkreślają, przyjęte rozwiązania prawne bronią interesu przedsiębiorców (w imię 

swobody działalności gospodarczej), a nie społeczeństwa. Aktualnie obowiązujące przepisy prawne dają 

możliwość złożenia przez właściciela sklepu odwołania od decyzji dotyczącej zamknięcia sklepu handlujące-

go dopalaczami, wydanej przez Państwową Inspekcję Sanitarną, do drugiej instancji, a następnie zaskarżenia 

wspomnianej decyzji do sądu administracyjnego. W praktyce prowadzi to do zawieszenia zamknięcia sklepu 

do czasu zakończenia postępowania, a tym samym czyni postępowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie-

skutecznym. 

Dlatego też, wraz z przedstawicielami wyżej wymienionych środowisk oraz samorządem województwa 

warmińsko-mazurskiego, proszę o przyspieszenie prac nad zmianami w obowiązującym porządku prawnym 

oraz o odpowiedź na pytanie, na jakim etapie jest obecnie proces legislacyjny dotyczący nowelizacji ustawy o 

przeciwdziałaniu narkomanii. Czy projekt został już skierowany do Sejmu? 

 

Z poważaniem 

Ryszard Górecki 

 




