
 

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna 

Koszalin  



DOPALACZE – WYPALACZE 

„ŚRODKI ZASTĘPCZE” 

 

– substancje stanowiące 

zagrożenie dla zdrowia i życia.  



CO TO SĄ DOPALACZE? 

ang. smarts, legal highs, herbal highs, boosters 

 

Potoczne określenie grupy różnych substancji lub ich 
mieszanek o rzekomym lub faktycznym działaniu 
psychoaktywnym, nieznajdujących się na liście 
substancji kontrolowanych przepisami ustawy o 
przeciwdziałaniu narkomanii; 





ŚRODKI ZASTĘPCZE 

Substancja "pochodzenia naturalnego 

lub syntetycznego" używana jako 

"środek odurzający lub substancja 

psychotropowa".  

Jej "wytwarzanie i wprowadzanie do 

obrotu nie jest regulowane na 

podstawie przepisów odrębnych". 

 

 



Efekty działania są bardzo zróżnicowane w 

zależności od indywidualnych cech organizmu: 

• poczucie niepokoju; 

• bóle głowy; 

• kłopoty ze snem; 

• palpitacje serca; 

• dezorientacja oraz poczucie załamania; 

• atak szału łącznie z koszmarnymi halucynacjami i 

urojeniami, niekiedy porównywanymi do psychozy; 

• dopalacze mogą również powodować chwilowe 

problemy z oddychaniem, znużenie, brak chęci do 

działania, problemy z koncentracją oraz stany lękowe. 



NIE WYPALAJ SIĘ!! 

Dopalacze jak inne substancje odurzające, 

niszczą przede wszystkim Ośrodkowy 

Układ Nerwowy i negatywnie wpływają na 

prace mózgu. 

 

Zażywanie dopalaczy może być 

początkiem UZALEŻNIENIA. 



Działania profilaktyczne 

Ministerstwo Zdrowia: Akcja 

uświadamiania młodzieży skutków 

zażywania dopalaczy „DOPALACZE mogą 

cię wypalić”  

 

   www.dopalaczeinfo.pl/ 

http://www.dopalaczeinfo.pl/
http://www.dopalaczeinfo.pl/




Alternatywa dla dopalaczy 

zdrowo się odżywiaj – świeża nieprzetworzona żywność 

jest niezbędna do prawidłowej pracy mózgu; 

pamiętaj o zjedzeniu najważniejszego posiłku dnia – 

śniadania; 

pij wodę regularnie przez cały dzień – pamiętaj, że 

odwodnienie jest również przyczyna słabej koncentracji; 

aktywność fizyczna poprawia pracę mózgu – poprzez 

wysiłek fizyczny wydziela się hormon szczęścia – 

endorfina 

 



UNIKAJ DOPALACZY !! 

 

   Zażywanie środków odurzających 

jest szkodliwe w każdym wieku,                 

a spustoszenia, jakie sieją w 

dojrzewającym organizmie nie da się 

naprawić !! 





Co to są DOPALACZE  

Termin używany slangowo określa środki dopingujące 
dla sportowców, ale także rozmaite odżywki czy nawet 
napoje energetyczne. 

termin nienaukowy 

to tzw. „produkty kolekcjonerskie” 

potoczna nazwa grupy substancji o rzekomym lub 
faktycznym działaniu psychoaktywnym 

substancje, które nie znajdują się na liście substancji 
kontrolowanych przepisami Ustawy o Zwalczaniu 
Narkomanii. 

 

Obecnie dla całej tej grupy stosuje się definicję ŚRODKA 
ZASTĘPCZEGO 



Środek zastępczy  

 to substancja pochodzenia naturalnego lub 

syntetycznego w każdym stanie fizycznym, lub 

produkt, roślina, grzyb lub ich część, 

zawierająca taką substancję, używana 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  



SUBSTANCJA 

PSYCHOAKTYWNA  

(substancja psychotropowa) – to każda 
substancja chemiczna oddziałująca na centralny 
układ nerwowy, bezpośrednio wpływając na 
funkcje mózgu, czego efektem są czasowe 
zmiany postrzegania, nastroju, świadomości i 
zachowania. 

 

Środki narkotyczne to takie, które działają 
psychoaktywnie, ale są wpisane do załącznika 
nr 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 



Dopalacze - co to jest? 

 Dopalacze – mogą to być substancje naturalne 
(susze ziołowe, grzyby), syntetyczne lub ich 
mieszaniny. Naturalne substancje bardzo często 
zawierają dodatki syntetyczne. 

 

Różne postacie dopalaczy: 

susze roślinne 

tabletki 

kapsułki 

płyny 

proszki 

 



RODZAJE  
Dopalacze, ze względu na uzyskiwane efekty można podzielić na: 

 
Energetyzujące 

 

Euforyczne 

 

Psychodeliczne 

 

Afrodyzjaki  

 

Mieszanki roślinne, ziołowe 

 

 



Substancje wchodzące w skład 

dopalaczy 

KANABINOIDY 

MEFEDRON 

KRATOM 

KOKAINA 

AMFETAMINA i jej pochodne 

LEKI 

INNE 



KANNABINOIDY 
Kannabinoidy - jest to grupa związków chemicznych, które oddziałują 

na receptory kannabinoidowe w mózgu. Są to nienarkotyczne 
substancje halucynogenne i psychotropowe. Ta grupa związków 
dzieli się na: 

kannabinoidy roślinne - które występują jako alkaloidy roślinne są 
nierozpuszczalne w wodzie, rozpuszczają się za to w tłuszczach i 
alkoholach oraz innych niepolarnych rozpuszczalnikach 
organicznych 

endokannabinoidy - które występują w ciałach ludzi i zwierząt 

kannabinoidy syntetyczne - które zostały stworzone przez człowieka 

 

związki otrzymane na Hebrew University, których nazwy zaczynają się 
od akronimu „HU”, głównie HU-210 

związki otrzymane przez J.W. Hoffmana, których nazwy zaczynają się 
od akronimu „JWH”, w tym JWH-018 

związki otrzymane pierwotnie w laboratorium firmy Pfizer, których 
nazwy zaczynają się od akronimu „CP”, w tym CP 47,497 i jego 
homologi; 

 



„SPICE”  

Dopalacze typu "spice" czyli mieszanki ziołowe do 
palenia 

 "Spice" to nazwa firmowa mieszanki 
aromatycznych, psychoaktywnych ziół 
sprzedawanych w tzw. SMARTSHOPach, 
Szkodliwe, palone ze względu na działanie 
zbliżone do konopii indyjskich ponieważ 
zawierają dodatek syntetycznych alkaloidów 
kanabinoidowych  zawierają też zioła 
marihuanopodobne oraz inne niedeklarowane 
substancje. 



MEFEDRON  
 organiczny związek chemiczny, pochodna 

katynonu. Stosowany jako stymulant i 

empatogen. Dostępny handlowo w postaci 

kryształków, proszku, tabletek lub 

kapsułek, zwykle jako chlorowodorek lub 

siarczan aminy. Jest to substancja 

stosunkowo nowa i skutki jej zażywania 

nie są do końca znane. Wiadomo jednak, 

że bardzo silnie uzależnia psychicznie. 



AMFETAMINA  

Pochodne : 

MDA = 3,4-metylenedioksyamfetamina ("love drug") 

MDMA= 3,4-metylenedioksymetamfetamina  ("Ecstasy”)  

DOB = 4-bromo-2,5-dimetoksyamfetamina 

DOET = 2,5-dimetoksy-4-etylofenyloizopropylamina 

PMA = 4-metoksyfenyloizopropylamina 

 

 Amfetamina – organiczny związek chemiczny o silnym 
działaniu psychotropowym pobudzający ośrodkowy 
układ nerwowy. Amfetamina jest jednym z bardziej 
rozpowszechnionych spośród nielegalnie 
rozprowadzanych środków psychotropowych.  



AMFETAMINA  

 Amfetamina jest zażywana przez człowieka w różnych 
celach: 

jako używka (narkomania), 

jako środek dopingujący w sporcie (w odpowiednio 
zmniejszonych dawkach), 

jako środek pobudzający zdolność uczenia, 

jako środek wzmacniający podczas długotrwałego 
wysiłku (amfetamina była podawana podczas II wojny 
światowej lotnikom wyruszającym na długie trasy), 

w lecznictwie (np. w Stanach Zjednoczonych w terapii 
ADHD), 

w celach odchudzających (wysoka nadwaga) 



TFMPP 

jest pochodną piperazyny, substancją psychoaktywną o 
działaniu stymulującym. TFMPP używane jest zwykle 
jako legalny substytut MDMA i amfetaminy 

TFMPP rzadko rozpatrywane jest jako substancja 
psychoaktywna sama w sobie, zwykle używana jest w 
połączeniu z BZP 

 Efekty psychodeliczne i euforyczne, pobudzenie 
ruchowe, uczucie mrowienia, błogostan. pojawiają się 
tylko w połączeniu z BZP 

Występuje w postaci białego proszku, który łączy się z 
BZP i pakuje w saszetki lub w formie tabletek, np: 
tabletki barwy fioletowej pod nazwą “Transformer”  



Efedryna 

 alkaloid roślinny, pochodna fenyloetyloaminy. Stosowana jako stymulant, 
reduktor apetytu, środek zwiększający koncentrację i uwagę, lekarstwo na 
nieżyt nosa oraz do leczenia niedociśnienia związanego z narkozą 

Najważniejsze działania efedryny to: 

podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi 

zwiększenie siły skurczu mięśnia sercowego; 

przyspieszenie akcji serca; 

rozszerzenie oskrzeli; 

pobudzające ośrodkowy układ nerwowy; 

zwiększenie przepływu krwi przez tętnice wieńcowe, mózgowe i 
zaopatrujące mięśnie prążkowane; 

zmniejszenie przepływu przez tętnice trzewne oraz zaopatrujące skórę. 

 

Przypomina adrenalinę, ale nie ulega rozkładowi w układzie pokarmowym. 



BZP 

Benzylopiperazyna (BZP) – substancja 

psychoaktywna o działaniu stymulującym, 

pochodna piperazyny. Mechanizm 

działania benzylopiperazyny jest zbliżony 

do MDMA, a efekty działania 

porównywalne do amfetaminy i obejmują 

pobudzenie, euforię, zwiększenie 

koncentracji oraz ogólne uczucie 

przyjemności. 



KOKAINA  

 substancja pobudzająca pochodzenia 

roślinnego. Odznacza się dużym potencjałem 

uzależniającym psychicznie. Jest to alkaloid 

tropanowy otrzymywany z liści krasnodrzewu 

pospolitego (koki) (Erythroxylon coca), który 

pierwotnie porastał tereny Andów w Ameryce 

Południowej. Kokaina wykazuje podobieństwo 

strukturalne do niektórych innych alkaloidów, np. 

atropiny i skopolaminy. 



Kratom 

 jest jednym z najbardziej efektywnych oraz 
przyjemnych ziół psychoaktywnych. 
Uzyskiwany z  drzewa pochodzącego z 
Tajlandii. Zawiera ponad 25 alkaloidów, 
podstawowym jest mitragynine.  



Niebezpieczeństwo stosowania 

   
 Niebezpieczeństwo stosowania dopalaczy 

wiąże się dodatkowo z brakiem informacji 

o sposobie użycia tych produktów. 

 Na etykietach brak jest takich informacji ze 

względu na to, że są to „produkty 

kolekcjonerskie” 



OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ PRZEZ 

PRODUCENTÓW 

 Przykładowy skład: witamina C, mieszanka 

aminokwasów,    witamina B (complex), wapń, magnez, 

pieprz Cayenne, imbir lekarski, zielona herbata, ginkgo 

biloba, ekstrakty ziołowe, mieszanka piperazyn; 

 

 Witaminy i zioła zmniejszają w świadomości nabywcy 

strach przed niekorzystnym wpływem dopalaczy na 

zdrowie,   

 

 Informacja o konieczności kontaktu z lekarzem w 

przypadku spożycia; 



 Jak widać, określenie dopalacze, podobnie jak 

określenie narkotyki, odnosi się do całej gamy 

substancji o różnej charakterystyce działania na 

organizm.  

   Niebezpieczeństwo związane z dopalaczami 

wiąże się z faktem, że substancje znajdujące się 

w nich są stosunkowo mało zbadane. W związku 

z tym nie jesteśmy w stanie określić ich 

toksyczności oraz interakcji z innymi 

substancjami czy lekami.  

Podsumowanie 



Aktualne przepisy dotyczące 

dopalaczy  
USTAWA 

z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu narkomanii 

(Dz.U.z 2012r. poz. 124 ze zm.)   

 

Art. 2. 1. Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie 
polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a w 
szczególności: 

 1) działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą; 

 2) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych; 

 3) ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych; 

 4) nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii; 

 5) zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i 
posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii; 

 6) nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może 
prowadzić do narkomanii. 



Podmioty realizujące zadania w zakresie przeciwdziałania 
narkomanii 

Art. 5. 1. Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizują 
organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego 
w zakresie określonym w ustawie. 

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii są realizowane, w 
zakresie określonym w ustawie, także przez: 

 1) przedszkola, szkoły i inne jednostki organizacyjne wymienione 
w art. 2 pkt 3-5 i 7-9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.); 

 2) szkoły wyższe; 

 3) zakłady opieki zdrowotnej i inne podmioty działające w 
ochronie zdrowia; 

 4) jednostki Wojska Polskiego, Policji i Straży Granicznej; 

 5) organy celne; 

 6) jednostki organizacyjne Służby Więziennej oraz zakłady 
poprawcze i schroniska dla nieletnich; 

 7) ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie 
i regionalne ośrodki polityki społecznej; 

 8) środki masowego przekazu. 



Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza 

Art. 19. 1. Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza 
obejmuje: 

 1) promocję zdrowia psychicznego; 

 2) promocję zdrowego stylu życia; 

 3) informowanie o szkodliwości środków i substancji, których używanie może 
prowadzić do narkomanii, oraz o narkomanii i jej skutkach; 

 4) edukację psychologiczną i społeczną; 

 5) edukację prawną; 

 6) działania interwencyjne. 

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności: 

 1) wprowadzanie problematyki zapobiegania narkomanii do programów 
wychowawczych jednostek organizacyjnych systemu oświaty; 

 2) wprowadzanie problematyki zapobiegania narkomanii do programów 
przygotowania zawodowego osób zajmujących się wychowaniem oraz profilaktyką w 
szkołach i innych placówkach systemu oświaty oraz w szkołach wyższych; 

 3) wprowadzanie problematyki zapobiegania narkomanii do programów szkolenia 
żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz 
żołnierzy zawodowych; 

 4) prowadzenie działalności zapobiegawczej, w szczególności w środowiskach 
zagrożonych uzależnieniem; 

 5) wspieranie działań ogólnokrajowych i lokalnych organizacji, o których mowa w 
art. 5 ust. 3, oraz innych inicjatyw społecznych; 

 6) uwzględnianie problematyki zapobiegania narkomanii w działalności publicznej 
radiofonii i telewizji oraz innych środków masowego przekazu; 

 7) prowadzenie badań naukowych nad problematyką narkomanii. 



Art. 20. 1. Zabrania się reklamy i promocji substancji 
psychotropowych lub środków odurzających. 

 

2. Produkty lecznicze zawierające substancje 
psychotropowe lub środki odurzające mogą być 
reklamowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 
6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne. 

3.  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. 

 



 

 

 

Art. 44b.  Zakazuje się wytwarzania i wprowadzania do 
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków 
zastępczych. 

 

Art. 44c.  1. W przypadku stwierdzenia wytwarzania lub 
wprowadzania do obrotu środka zastępczego lub 
produktu, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest on 
środkiem zastępczym, właściwy państwowy inspektor 
sanitarny stosuje odpowiednio przepisy art. 27c ustawy z 
dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.). 

 

 

2. Główny Inspektor Sanitarny informuje opinię publiczną o 
wydaniu decyzji, o której mowa w art. 27c ust. 1 ustawy 
wymienionej w ust.  



USTAWA 

z dnia 14 marca 1985 r. 

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

Dz.U. z 2011r. Nr 212 poz. 1263 ze zm. 

 

Art. 27c.  1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że produkt 
stwarza zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, właściwy państwowy 
inspektor sanitarny wstrzymuje, w drodze decyzji, jego wytwarzanie 
lub wprowadzanie do obrotu lub nakazuje wycofanie produktu z 
obrotu na czas niezbędny do przeprowadzenia oceny i badań jego 
bezpieczeństwa, nie dłuższy jednak niż 18 miesięcy. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do produktów, których wytwarzanie i 
wprowadzanie do obrotu jest regulowane w przepisach odrębnych, z 
wyłączeniem przepisów o ogólnym bezpieczeństwie produktów. 

3. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, właściwy 
państwowy inspektor sanitarny: 

 1) zatrzymuje produkt; 

 2) nakazuje zaprzestania prowadzenia działalności w 
pomieszczeniach lub obiektach służących wytwarzaniu lub 
wprowadzaniu produktu do obrotu na czas niezbędny do usunięcia 
zagrożenia, nie dłuższy niż 3 miesiące. 



4. Koszty niezbędne do przeprowadzenia oceny i badań, o których 
mowa w ust. 1, ponosi strona postępowania. 

5. W przypadku stwierdzenia, że produkt nie stwarza zagrożenia 
zdrowia lub życia ludzi, koszty poniesione na podstawie ust. 4 są 
zwracane stronie postępowania. 

6. W przypadku stwierdzenia, że produkt stwarza zagrożenie życia lub 
zdrowia ludzi, właściwy państwowy inspektor sanitarny zakazuje, w 
drodze decyzji, wytwarzania produktu lub wprowadzania produktu 
do obrotu, a także nakazuje wycofanie produktu z obrotu oraz jego 
zniszczenie na koszt strony postępowania. 

7. Egzekucja należności pieniężnych, o których mowa w ust. 4, 
następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji. 



 

 

Dziękuję za uwagę 


