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Działania PPIS w Małopolsce

Co się dzieje w Małopolsce?

 przeprowadzono 40 kontroli

 9 sklepów w Krakowie

 1 sklep w Tarnowie

 2 sklepy w Nowym Sączu

 1 sklep w Zakopanem



Działania PPIS 

 Wydano:

 18 decyzji nakazujących wycofanie z obrotu na 18m-cy, 
wstrzymującą wprowadzanie do obrotu, zatrzymującą te 
produkty; 

 2 decyzje nakazujące zaprzestanie prowadzenia 
działalności na czas niezbędny do usunięcia zagrożenia, 
nie dłuższy niż 3 miesiące;

 19 decyzji o nałożeniu kary pieniężnej na kwotę 583 000zł



Działania Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej

 PPIS wydaje decyzję administracyjną: 

• wycofuje i wstrzymuje wprowadzanie do obrotu zatrzymane 

produkty na czas niezbędny do przeprowadzenia badań mających 

na celu ustalenie czy jest on środkiem zastępczym czy nową 

substancją psychoaktywną, nie dłuższy niż 18 miesięcy

• dokonuje zabezpieczenia produktów 

• nakazuje zaprzestanie prowadzenia działalności w zakresie 

sprzedaży tych produktów ewentualnie 

• nakazuje zaprzestanie prowadzenia działalności na czas niezbędny 

do usunięcia zagrożenia, nie dłuższy niż 3 miesiące



Działania Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej

 wybór laboratorium do przeprowadzenia oceny 

i badań bezpieczeństwa tych produktów

 przesłanie próbek do badań



Działania Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej

 Postępowanie po potwierdzeniu, że zbadane produkty:

- zawierają substancje wymienione w załącznikach do ustawy

o przeciwdziałaniu narkomanii – przekazywane na Policję

- stanowią środki zastępcze albo nowe substancje 

psychoaktywne

 decyzja płatnicza – koszt przeprowadzenia oceny i badań 

ponosi strona postępowania



Działania po przeprowadzeniu oceny 
i badań bezpieczeństwa

W przypadku stwierdzenia, że produkt stwarza 
zagrożenie zdrowia lub życia ludzi:

- decyzja – zakaz wprowadzania produktu do obrotu, 
nakaz wycofania produktu z obrotu

- nakaz zniszczenia produktu na koszt strony 
postępowania.

- nałożenie kary  20 000zł – 1 000 000zł.



Utrudnienia podczas kontroli i po 
ich przeprowadzeniu

 przechowywanie „podejrzanych” produktów poza 

regałami, ekspozycją sklepu (np. w torbie sprzedawcy) –

bardzo pomocna okazuje się asysta funkcjonariuszy 

Policji



Utrudnienia podczas kontroli i po 
ich przeprowadzeniu

 celowe komplikowanie i wydłużanie postępowań 

administracyjnych 

• sprzeciwy, zażalenia, zarzuty 

• odwołania od postanowień i decyzji PPIS 

• WSA i NSA



Działania PPIS

 Monitorowanie  i raportowanie przypadków 
zatruć/podejrzeń zatruć środkami zastępczymi:

 od stycznia do chwili obecnej 

zgłoszono 124 przypadków 

Kraków – 23

Nowy Sącz – 32

Tarnów - 32

(dzieci i młodzież  w wieku 12-39 lat)



Akcja „Bezpieczna Szkoła 2015”

 kontrola okolic szkół pod kontem nielegalnych 
sklepów z „dopalaczami”, Hot Spot-ów

 akcja prowadzona w porozumieniu 
z Izbą Celną i Policją

 trwa do 31 października 2015 r.



Poczta Polska

 monitoring przesyłek pocztowych



Ogólnopolska infolinia dopalaczowa

• bezpłatna całodobowa infolinia 

Głównego Inspektora Sanitarnego

800 060 800 



Ważne strony internetowe

www. gis.gov.pl

Raport Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie 
środków zastępczych - trzy lata zwalczania dopalaczy 

w Polsce



Dziękuję za uwagę


