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W odpowiedzi na pismo Pana Rzecznika znak: ZSS/500/27!2014/KT z dnia
14 listopada 2014 r., w sprawie zagrożenia problemem używania dopalaczy w województwie
warmińsko-mazurskim, uprzejmie informuję, że zostały już podjęte działania w tej sprawie.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w styczniu 2014 roku wystąpił do
przedstawicieli instytucji i organizacji, które zajmują się edukacją, działalnością profilaktyczn
a także leczniczą w ramach przeciwdziałania narkomanii, z propozycją wzięcia udziału
w spotkaniu roboczym, poświęconym problemowi zagrożenia sięgania po dopalacze przez dzieci
i młodzież w regionie.

Spotkanie, które odbyło się 19 lutego 2014 r., zapoczątkowało dialog oraz nawiązanie
współpracy służb i instytucji, stworzyło szansę na skuteczniejsze przeciwstawienie się temu
problemowi społecznemu w regionie. Przedstawiono Raport Głównego Inspektora Sanitarnego
w sprawie środków zastępczych, omawiano też działania profilaktyczne prowadzone przez
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Elblągu wraz z Policją na terenie Elbląga
i Powiatu Elbląskiego. Uczestnicy spotkania podkreślali, że problem sięgania po dopalacze
przyczynia się bezpośrednio do wykluczenia społecznego dzieci, młodzieży i ludzi
wchodzących w dorosłe życie. Jednocześnie wszyscy zgodzili się, że w trybie pilnym należy
wprowadzić zmiany w istniejącym prawie, gdyż obecne rozwiązania utrudniają skuteczne
eliminowanie z rynku sprzedaży „dopalaczy”. Stwierdzili również, że edukacja rodziców jest
teraz priorytetem, aby mogli właściwie reagować w przypadku podejrzenia, że dziecko sięga po
„dopa1acze”.

W tej chwili zarówno Samorząd Województwa jak i inne instytucje samorządowe nie
posiadają skutecznych narzędzi eliminowania tego zjawiska, gdyż to nie one są twórcami prawa.
Należy podkreślić, że przyjęte rozwiązania prawne skutecznie bronią interesu przedsiębiorców w
imię swobody działalności gospodarczej, a nie społeczeństwa.

Obowiązujące bowiem obecnie prawo do odwołania od decyzji Państwowej Inspekcji
Sanitarnej przez przedsiębiorcę do drugiej instancji i zaskarżenia jej do sądu administracyjnego,
w praktyce zawiesza zamknięcie sklepu handlującego „dopalaczami”, do czasu zakończenia
postępowania. W ten sposób czyni postępowanie Inspekcji nieskutecznym.
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Przedstawiciele Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Wojewódzkiej Stacji
Santarno-Ępidemiologicznej w Olsztynie poinformowali, że w regionie od października
2012 roku funkcjonuje bardzo sprawny system rejestracji zatruć, co może wpływać na wielkość
danych, w porównaniu z tymi regionami, gdzie takiego zintegrowanego systemu
rejestrów nie ma.

Obserwując to zjawisko, w dniu 24 marca Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
zorganizowała konferencję poświęconą problemowi narkomanii wśród młodzieży.
Przedstawiono nowy program profilaktyczno-edukacyjny skierowany do rodziców uczniów
uczęszczających do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Zanim będzie za późno”.

Celem Programu realizowanego przez Kuratorium Oświaty, Komendę Wojewódzką
Policji i Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną jest zwrócenie uwagi rodziców na ten
problem. Pomysłodawcy Programu chcą, aby rodzice podczas spotkań nie tylko dowiedzieli się
jak rozpoznać, że ich dziecko zażywa środki psychoaktywne, ale także jak zareagować w takiej
sytuacji. Rezultatem Programu ma być partnerstwo rodziców, pedagogów i służb
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Jednocześnie Marszałek Województwa zwrócił się do Parlamentarzystów o podjęcie
działań na rzecz przyspieszenia procesu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, by
skutecznie umożliwić działania kontrolne Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Pragnę jednak podkreślić, że podjęte działania mogą jedynie powstrzymać sięganie po
„.dopalacze” oraz zwrócić uwagę rodziców na zagrożenia z nimi związane, jednak nie ograniczą
dostępu do tych substancji. a samorząd województwa oraz samorządy lokalne nie posiadają
obecnie uprawnień i możliwości uchwalania skutecznego prawa lokalnego pozwalającego na
obronę przed „dopalaczami”.
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Załączniki:
1. Kserokopia jednego z pism do Parlamentarzystów.
2. Kserokopia pisma do Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
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