
Zagrożenie dopalaczami wyzwaniem 

dla lubelskiej Policji.



N A R Z ĘD Z I A  P R AW N E

• ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu 
narkomanii  
(Dz. U. 2005 Nr 179 poz.1485 z późn. zm.)

• ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych 
innych ustaw. 

• ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. -Kodeks karny           
(Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553)

• ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990r. 
(Dz. U 1990 nr 30 poz. 179



zwane ”smart drugs” 

stanowią preparaty zawierające w swym 
składzie substancje psychoaktywne, 
których produkcja, sprzedaż, 
reklamowanie jest obecnie w Polsce 
ustawowo zakazana. Udając produkty 
kolekcjonerskie, kadzidła, sole do 
kąpieli oferowane są w nielegalnej 
sprzedaży.  

Co to są   dopalacze ?

Dopalacz– termin używany 

potocznie
boosters drugs

Legalne narkotyki -
ang. smart drugs, legal 

highs, herbal highs, 
boosters, designer drugs



to 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.
Do środków zastępczych nie stosuje się 
przepisów o ogólnym bezpieczeństwie 
produktów.

Środek zastępczy
wg art. 4 pkt 27 ustawy



Dopalacze sprzedawane są jako:

proszki 
tabletki 

kapsułki 
papierosy 

skręty 
kadzidełka 

aerozole 
żywice 

mieszanki ziołowe 
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Proszki

Tabletki, 
kapsułki

Papierosy, 
skręty

Kadzidełka, 
aerozole, 
żywice

Mieszanki 
ziołowe



� Ustawa zmieniła status 114substancji rozpoznawanych do tej pory jako 
dopalacze, a które po wejściu ustawy w życie uzyskały status narkotyków.

� Wprowadzono art. 52a ust.1 „Kto wytwarza lub wprowadza do obrotu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środek zastępczy lub nową substancję 
psychoaktywną, podlega karze pieniężnej w wysokości 
od 20.000 zł do 1.000.000 zł” .

� Zabrania się reklamy i promocji środków spożywczych lub innych 
produktów przez sugerowanie, że:
1) posiadają one działanie takie jak substancje psychotropowe lub środki 
odurzające lub
2) ich użycie, nawet niezgodne z przeznaczeniem, może powodować skutki 
takie jak skutki działania substancji psychotropowych lub środków 
odurzających

Zmiany wprowadzone 1 lipca 2015 r. 
ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw. 
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ART. 304 § 1 KPK
Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa 
ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić 
o tym prokuratora lub Policję.

ART. 304 § 2 KPK
Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą 
działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa 
ściganego z urzędu, są obowiązaneniezwłocznie zawiadomić 
o tym prokuratora lub Policję (…)

KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO



Narkotyki  i   prawo
� przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie, 

wewnątrzwspólnotowe dostawy lub przewóz przez terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium innego państwa środków 
odurzające, substancji psychotropowych lub słomy makowej, 
podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5 (art. 55 
ust.1 ustawy),

� wprowadzanie do obrotu środków odurzających, substancji 
psychotropowych lub słomy makowej albo uczestniczenie w takim 
obrocie, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od 
6 miesięcy do lat 8(art. 56 ust.1 ustawy),

� udzielanie innej osobie środka odurzającego lub substancji 
psychotropowej, ułatwianie albo umożliwianie ich używania albo 
nakłanianie do użycia takiego środka lub substancji, podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 58 ust.1 ustawy),



Narkotyki  i   prawo

� jeżeli sprawca czynu (…) udziela środka odurzającego lub substancji 
psychotropowej małoletniemu lub nakłania go do użycia takiego środka 
lub substancji albo udziela ich w znacznych ilościach innej osobie,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (art. 58 ust.2 
ustawy).

� udzielanie, ułatwianie albo umożliwianie oraz nakłanianie do użycia 
środków odurzających lub substancji psychotropowych w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 10 (art. 
59 ust.1 ustawy),

� posiadanieśrodków odurzających lub substancji psychotropowych podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 62 ust.1 ustawy),

� postępowanie w sprawie posiadania środków odurzających                  
i substancji psychotropowych w ilości nieznacznej, przeznaczonej na własny 
użytek sprawcy może zostać umorzone (art. 62a ustawy),



Liczba przeprowadzonych kontroli w latach 2013 - 2015 
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Liczba zabezpieczonych produktów w latach 

2013 - 2015 
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Wynik i  ana l i zy  g rupy  dopa laczy  
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji 

z 2014 roku

„Raport Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie 
środków zastępczych-razem przeciw dopalaczom 2013-2014”



SKŁAD DOPALACZY

� 68 op. – JWH-250, AM-694 

� 3 op. – AM-694, JWH-250 

� 8 op. – JWH-250, AM-694, JWH-
081 

� 1 op. – JWH-250, AM-694, JWH-
081, kofeina

� 18 op. – izomer orto RCS-4, RCS-4 

� 2 op. – RCS-4, izomer orto RCS-4 

� 72 op. – AM-694, JWH-200 

� 2 op. – JWH-200, AM-694 

� 18 op. – AM-694, JWH-200, JWH-
250 

� 2 op. – AM-694, JWH-200, kofeina 

� 1 op. – AM-694, JWH-200, RCS-4 

� 1 op. – JWH-200, AM-694, RCS-4 

� 1 op. – RCS-4 

„Mr. BRAIN 0,50 g” 
100 sztuk opakowa ń 

„Mr. BRAIN 0,25 g” 
97 sztuk opakowa ń 



w kapsułkach z jednego woreczka różny skład!

14 sztuk 

� w 13: kofeina + pFPP

� w 1: kofeina + pFPP + TFMPP 

6 sztuk 

� w 2: kofeina + pFPP
� w 4: kofeina + pFPP + TFMPP 

SKŁAD DOPALACZY



NIEBEZPIECZE ŃSTWA
związane z zażywaniem dopalaczy

� Obecnie dopalacze to wielka niespodzianka dla policjantów, lekarzy
i ludzi zajmujących się problemami narkomani. Powstają nowe projekty
substancji, których konsekwencji zażywania nikt nie zna.
To jest największe niebezpieczeństwo, bo nie wiadomo czym ludzi
zatrutych odtruwać, ani jak im pomóc.

� Skład chemiczny nie jest podawany i w wypadku zatrucia lekarze
są bezradni.

� Ze względu na to,że zawartość substancji w mieszankach jest zmienna,
może dochodzić do przypadków przedawkowania prowadzących do
zatruć.

� Dopalacze produkowane są w fatalnych warunkach.Do ich produkcji
używa się różnych toksyn, rozpuszczalników itp.



SKŁAD  DOPALACZY



Dopalacze -produkcja



Dopalacze – produkcja 
mieszanie preparatów ziołowych



Dopalacze -produkcja





Nowe kanały dystrybucji



Dopalacze w Lublinie. Podejrzany 
towar w przesyłce z Chin

Lublinianin sprowadzał dopalacze 
z zagranicy



Tomaszów Lubelski. 22-latek 
odebrał z paczkomatu … dopalacze



Główny handlarz dopalaczami 
zatrzymany

Lubelscy policjanci przechwycili 10 kg 
dopalaczy Policjanci z Lublina w ci ągu 

ostatnich kilku dni przechwycili ponad 10 kg 
dopalaczy, zawieraj ących substancje o 
działaniu psychoaktywnym. Dopalacze 
sprowadzane były z zagranicy przez 25-

letniego mieszka ńca Lublina.

Mężczyzna został zatrzymany w  
wynajmowanym przez niego mieszkaniu na 
osiedlu Choiny mundurowi znaleźli 13,5 kg 
dopalaczy, ponad 400 gramów marihuany i 

prawie 240 tabletek ekstazy
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Liczba zatruć lub podejrzeń zatruć w 
poszczególnych powiatach w województwie 

lubelskim w roku 2015

Dane na dzień 12 listopada
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Liczba przypadków zatruć z podziałem na grupy wiekowe

Dane na dzień 12 listopada
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Testery

Z uwagi na dynamicznie zmieniaj ący si ę skład chemiczny dopalaczy 
organa ścigania nie dysponuj ą testerami do szybkiego wykrywania 

środków zast ępczych. 

W każdym przypadku zabezpieczenia substancji, co do których 
zachodzi podejrzenie, i ż mog ą one zawiera ć środki zast ępcze badane 

są one przez biegłych z zakresu bada ń fizykochemicznych.



Badanie na temat:
„ Młodzież  o  narko tykach  i  p ro f i l ak tyce

2011-2013

Celembadania było poznanie opinii uczniów

szkół ponadgimnazjalnych na temat kontaktu

ześrodkami odurzającymi orazoczekiwań w zakresie

działań profilaktycznych.

W badaniu wzięło udział 5265 uczniów.

Przeprowadzono je przez Komendę Główną Policji w ramach 
ogólnopolskiego programu profilaktycznego „Profilaktyka a Ty”

(Wyniki badania należy traktować poglądowo).



Czy na terenie Twojej szkoły pojawiają się 
narkotyki/dopalacze (czy są one dostępne, czy 

widziałeś/aś, jak ktoś je zażywa, handluje nimi itp.)?

N = 5265



Czy nauczyciele rozmawiają z Tobą na temat szkodliwości 
zażywania narkotyków/dopalaczy? 

N = 5265



Jak oceniasz na skali od 1 do 10 skuteczność każdej 
z wymienionych form przeciwdziałania narkomanii?
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PYTANIA-przykłady

Co robi ć, gdy mamy do czynienia z człowiekiem pod wpływem 
,,dopalaczy”?

W takim przypadku należy wezwać natychmiast pomoc lekarską.
Jeżeli nastąpiła utrata przytomności, zaburzenia świadomości,
zatrzymanie oddechu lub nadmierne pobudzenie dzwoń pod numer
112 i postaraj się opisać dyspozytorowi zaistniałą sytuację

Po czym pozna ć, że ktoś z moich bliskich jest pod wpływem 
,,dopalaczy”?

Osoba po zażyciu nowych narkotyków może być agresywna.
,,Dopalacze” mogą spowodować halucynacje, rozdrażnienie, stany
lękowe czy też nadmierne pobudzenie lub też może być ospała i
apatyczna. Osoba będąca pod ich wpływem może nie rozpoznawać
najbliższych, być wobec nich agresywną. W takich przypadkach
należy wezwać pomoc lekarską.



Jak pomóc osobie, która bierze „dopalacze”?
Osobie, która bierze dopalacze, może pomóc tylko specjalista
zajmujący się leczeniem uzależnień oraz rodzina i przyjaciele, którzy
będą wspierali chorego. Dlatego, jeśli ktoś z Twojego otoczenia ma
ten problem pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, jest przekonanie go,
żeby zwrócił się po pomoc do specjalisty oraz do rodziny.

Gdzie mog ę się zgłosi ć jeśli ja b ądź ktoś z moich bliskich jest 
uzależniony od dopalaczy?

Musisz się zgłosić do najbliższej poradni leczenia uzależnień. Bazę
takich placówek możesz uzyskać dzwoniąc pod numer bezpłatnej
infolinii 800 060 800, lub wchodząc na stronę internetową
www.narkomania.org.pl



PODSUMOWANIE Nie do przecenienia jest rola szeroko 

prowadzonych działań promujących 

zdrowy styl życia i informacyjnych 

wskazujących skutki zdrowotne, 

społeczne i ekonomiczne stosowania 

tzw. „dopalaczy”. 

Obok działań kontrolnych związanych 
z egzekwowaniem zakazu 

wprowadzania do obrotu środków 
zastępczych (oddziaływanie na 
podaż) należy podejmować, na 
poziomie powiatów, inicjatywy 

profilaktyczne dotyczące środków 
zastępczych (oddziaływanie na 

popyt)





Dziękuję za uwagę


