
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Piotra Gruszczyńskiego i Marka Konopkę 
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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 

Do mojego biura napływają niepokojące sygnały dotyczące często bezskutecznej walki z dopalaczami. 

Ten niezwykle wrażliwy społecznie temat poruszony został zarówno przez państwowego powiatowego in-

spektora sanitarnego w Gnieźnie, jak i przez mieszkańców miasta. W powyższej sprawie złożył też interpela-

cję radny samorządu lokalnego, prosząc równocześnie o przekazanie tejże gnieźnieńskim parlamentarzystom. 

W wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych w 2014 r. państwowy powiatowy inspektor sanitarny 

wydał siedem decyzji, w oparciu o art. 27c ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dotyczących 

zatrzymania produktów na czas przeprowadzenia ich oceny i badań oraz cztery decyzje, w oparciu o art. 27c 

ust. 6 tejże ustawy, dotyczące zakazu wprowadzania do obrotu, wycofania z obrotu i zniszczenia na koszt 

strony. Wydane zostały dwie decyzje zakazujące prowadzenia działalności, w oparciu o art. 27c ust. 3 ustawy 

o PIS, oraz cztery decyzje nakładające kary w łącznej wysokości 130 tysięcy zł, w oparciu o art. 52a ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii. W jednym przypadku sprawę egzekucji należności, na kwotę 40 tysięcy zł, 

skierowano do właściwego urzędu skarbowego. W dwóch kolejnych sprawach umorzono postępowanie, 

a jedna sprawa jest w toku. 

W roku 2014 zatrzymano i zabezpieczono łącznie dwieście cztery produkty. Badaniom poddano czterna-

ście produktów, z czego dwie próbki dotyczyły produktów zatrzymanych w roku 2013. We wszystkich prze-

badanych produktach wykryto środki zastępcze, to jest: UR-144, AM-2201, alfa-PVP, pentedron, 3-MMC. 

Dotychczas nie wyegzekwowano od stron postępowania zwrotu kosztów poniesionych na badania – sprawy 

w toku. W roku 2015 przeprowadzono dwie kontrole, w wyniku których zatrzymano pięćdziesiąt dzie-

więć produktów, co do których istnieje podejrzenie, że są to środki zastępcze. 

Schemat działania firm jest jednakowy – po kontroli następuje likwidacja firmy, która wprowadzała dopa-

lacze, i w jej miejsce wprowadza się nową (zmieniona tylko nazwa, ten sam adres, te same osoby prowadzą-

ce). Podobna sytuacja dotyczy wprowadzanych produktów – badania potwierdzają, że są to te same produkty, 

co poprzednio, ale pod zmienioną nazwą oraz zmienioną nazwą wprowadzającego do obrotu. 

Częstą praktyką jest przesyłanie przez stronę sprzeciwu wobec kontroli czy każdorazowe odwoływanie się 

od wydanej decyzji do organu drugiej instancji oraz powoływanie się przy tym na błędne i niezgodne z praw-

dą argumenty, co niestety wydłuża sam proces postępowania administracyjnego. Wszystkie tego typu działa-

nia powodują, że podjęte postępowania, z wyjątkiem jednego, nie są jeszcze zakończone. 

Zdaniem powiatowego inspektora sanitarnego główną przyczyną braku skuteczności walki z dopalaczami 

jest brak odpowiednich narzędzi ustawowych. 

Prosimy zatem Pana Ministra o zajęcie stanowiska w tej sprawie. 

Z poważaniem 

Piotr Gruszczyński 

Marek Konopka 

 




