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Handel tzw. dopalaczami – aspekt prawny 

 

 

Społeczne tło problemu 

 

W sierpniu 2008 r. w sferze publicznej polskiego społeczeństwa pojawiło się 

bezprecedensowe do tej pory zjawisko otwartego handlu środkami uznanymi przez opinię 

publiczną oraz środowiska naukowe i terapeutyczne za narkotyki (nawet jeżeli określilibyśmy 

je mianem miękkich), które to jednak środki de iure z powodu luk w prawie i długotrwałości 

procesu legislacyjnego musiano uznać jako legalne. Chodzi oczywiście o tzw. dopalacze (in. 

smart-dragi, party pills, narkotyki rekreacyjne) działające pobudzająco na ośrodkowy układ 

nerwowy, zawierające benzylopiperazynę bądź inne substancje o działaniu psychoaktywnym. 

Idea sprzedaży „legalnych narkotyków” z wykorzystaniem luk prawnych przyszła do Polski z 

Wielkiej Brytanii. W ciągu kilku miesięcy powstało w kraju ponad 40 smart-shopów (fun-

shopów), m.in. w Warszawie, Szczecinie, Wrocławiu, Lublinie, Gdyni, ale i mniejszych 

miastach, jak Pabianice, Kwidzyn czy Krosno. Zdecydowana większość podmiotów 

dystrybuujących dopalacze formalnie oparła swoją działalność na umowie franchisingu. 

Właściciel sklepu nabywa know how sprzedaży, płaci za wspólne logo, towar może 

sprowadzać tylko z jednego źródła itp.
1
 

Firma World Wide Supplements Importer, która w Polsce jako pierwsza na szeroką 

skalę rozpoczęła sprzedaż dopalaczy, i to nie ukradkiem w klubach czy na dyskotekach, ale w 

sklepach umiejscowionych w centrach miast i wyeksponowanych stoiskach handlowych
2
 

przekraczając swoiste kulturowe tabu, można powiedzieć, że przekroczyła zarazem pewien 

próg „bezczelności” oddając wcześniej specyfiki do przebadania Polskiemu Towarzystwu 

Kryminalistycznemu, żeby posiadając instytucjonalny autorytet stwierdziło ono, że 
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rozprowadzane środki są nie tyle nieszkodliwe, ale że w świetle obowiązującego prawa mają 

charakter legalny. Na te badania przedstawiciele firmy się oficjalnie, często powoływali
3
.  

 

Zastany stan prawny 

 

W Polsce problem handlu niebezpiecznymi substancjami psychoaktywnymi reguluje 

ustawa z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
4
. Mimo że ustawa wyraźnie 

stanowi, że przeciwdziałanie narkomanii realizuje się m.in. przez nadzór oraz zwalczanie 

niedozwolonego obrotu, wytwarzania i posiadania substancji, których używanie może 

prowadzić do narkomanii (art. 2 ust. 1 pkt. 3 i 4 u.p.n.), to w świetle przepisów w niej 

zawartych ściganie i karanie sprzedaży narkotyków jest możliwe w odniesieniu do tych 

substancji, które znajdują się na listach stanowiących załączniki do ustawy (art. 56 w zw. z 

art. 4 pkt. 25,26 i zał. nr 1 i 2 u.p.n.) ewentualnie na liście prekursorów sklasyfikowanych w 

załączniku rozporządzenia organów UE w sprawie prekursorów narkotykowych
5
 (art. 4 pkt. 

16 u.p.n.). Ze względu na złożoność i długotrwałość procesu legislacyjnego, lista zakazanych 

substancji nie nadąża za życiem. Dzięki nowoczesnym programom komputerowych w 

laboratoriach nieustannie powstają nieznacznie zmodyfikowane pod względem struktury 

chemicznej środki, które stają się ze względu na owe modyfikacje legalnymi, ale nie mniej 

szkodliwymi kopiami nielegalnych substancji.  

Pomimo zanotowanych przypadków nawet hospitalizacji z powodu zatrucia 

organizmu po użyciu dopalaczy, nie można było zastosować wobec producentów i 

sprzedawców art. 165 § 1 pkt. 2 kodeksu karnego
6
 przewidującego odpowiedzialność karną 

wobec osoby, która sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu 

osób „wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki 

spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku lub też środki farmaceutyczne nie 

odpowiadające obowiązującym warunkom jakości”. Tego rodzaju warunki jakości określają 

przepisy szczególne m.in. ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia
7
, Prawo 

farmaceutyczne
8
 czy ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów

9
. Reżym prawny 
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wskazanych ustaw nie obejmuje dopalaczy z tego powodu, iż sprzedawca umieszcza na 

opakowaniach zastrzeżenie, że produkt ma charakter kolekcjonerski i nie nadaje się do 

spożycia przez ludzi. Czasami można spotkać informację, że środki sprzedawane są dla celów 

„naukowych, edukacyjnych czy obrzędowo-religijnych”, a nawet jako nawóz do roślin 

pokojowych. Można powiedzieć, że każdy wie, że to kłamstwo, jednak zastrzeżenie tego 

rodzaju formalnie uniemożliwia wszczęcie odpowiedniej procedury administracyjnej czy 

karnej. 

 

Działania organów państwowych 

 

Pomimo braku możliwości wstrzymania działalności fun-shopów na podstawie ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii organy administracji publicznej podjęły działania zmierzające 

do ograniczenia dystrybucji dopalaczy na gruncie tych obszarów, na których prawo im 

zezwalało. Kontrolę pierwszego sklepu z dopalaczami w Łodzi zapowiedziały już w sierpniu 

2008 r. sanepid i policja
10

. W styczniu 2009 r. rozpoczęto w 40 sklepach kontrolę skarbową, 

w ramach której we współpracy z funkcjonariuszami izb celnych sprawdzano legalność 

pochodzenia sprzedawanych towarów, prawidłowość wypełniania zobowiązań podatkowych 

w zakresie podatku dochodowego i VAT, a także zgodność postępowania z ustawą o cenach. 

Kontrolę koordynowały urzędy kontroli skarbowej w całym kraju na polecenie Ministerstwa 

Finansów
11

. Wstępne wyniki kontroli pokazały zaniżanie podatku VAT o setki tysięcy zł
12

.   

Po kontroli budowlanej zleconej przez wojewodę mazowieckiego powiatowy 

inspektor nadzoru budowlanego nakazał zaprzestać działalności sklepu w Warszawie, ze 

względu na fakt, iż działalność prowadzona w lokalu oraz sposób jego użytkowania były 

sprzeczne z ich przeznaczeniem. Inspektorzy budowlani przeprowadzili kontrole także w 

Pruszkowie, Płocku czy Radomiu. W Lublinie sanepid nakazał zamknięcie sklepu z 

dopalaczami stwierdzając, iż sprzedawano tam bez pozwolenia artykuły spożywcze  

zawierające mikroelementy i witaminy. Było to możliwe jedynie dlatego, iż importer 

pozostawił na opakowaniu napis w języku angielskim, że produktu nie mogą spożywać 

kobiety w ciąży
13

. W badanie próbek zaangażowała się także prokuratura
14

. Prokuratura zajęła 
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się badaniem dopalaczy w Poznaniu po zawiadomieniu prezydenta miasta
15

. Do kontroli 

sklepów włączyły się także Państwowa Inspekcja Handlowa oraz straż pożarna
16

. Inne 

metody stosowane przez władze samorządowe by zabezpieczyć społeczność lokalną przed 

otwartym handlem dopalaczami to utrudnienie sprzedaży np. przez utworzenie parkingu obok 

sklepu czy stoiska, a także przekonywanie sprzedawców by zrezygnowali z pracy
17

. 

 

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 

 

Jeszcze przed rozpoczęciem dystrybucji dopalaczy w Polsce, dnia 3 marca 2008 r., 

Rada Unii Europejskiej wydała decyzję nr 2008/206/WSiSW, która zobowiązała państwa 

członkowskie do podjęcia niezbędnych środków, zgodnych z prawem krajowym, w celu 

objęcia benzylopiperazyny, jako głównego składnika dopalaczy, środkami kontroli 

proporcjonalnymi do zagrożenia związanego z tą substancją, jak również sankcjami 

karnymi
18

. Do października 2008 r. administracyjną kontrolę preparatów zawierających m.in. 

benzylopiperazynę zapewniły sobie ustawowo takie państwa Unii Europejskiej jak Belgia, 

Szwecja, Dania, Grecja i Malta, a poza tym kilkanaście innych państw spoza wspólnoty. Po 

pojawieniu się sklepów z dopalaczami w Polsce pracę nad nowelizacją u.p.n. niezwłocznie 

rozpoczęły Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz rządowa Rada ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii. Główny Inspektorat Farmaceutyczny powołał specjalny zespół 

w celu oceny substancji, które mogą być niebezpieczne i opracowania metod zapobiegania ich 

rozprzestrzenianiu
19

.  

Dnia 20 marca 2009 r. sejm ostatecznie, bo po zgłoszonej przez senat językowej 

poprawce łacińskiej nazwy jednej z substancji, uchwalił ustawę o nowelizacji ustawy o 

przeciwdziałaniu narkomanii
20

, dzięki której podstawowe składniki dopalaczy, w tym 

benzylopiperazyna, trafiły na listę substancji psychotropowych, których co do zasady nie 

można sprzedawać ani nawet posiadać (w sumie 17 nowych substancji). Prezydent RP 

podpisał ustawę nowelizacyjną 6 kwietnia 2009 r., która weszła w życie 8 maja 2009 r. Listę 

dodanych do ustawy substancji stworzył na zlecenie Ministra Zdrowia Główny Inspektorat 
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Farmaceutyczny, a zaopiniował Warszawski Uniwersytet Medyczny. Dyrektor Krajowego 

Biura Przeciwdziałania Narkomanii stwierdził, że nowelizacja wybiega dalej niż 

ogólnoeuropejskie tendencje sugerowane przez Europejskie Centrum Monitorowania 

Narkotyków i Narkomanii, co świadczy o tym, że władze polskie szybko zareagowały na 

nowe substancje wykorzystywane w dopalaczach
21

.  

Niestety, pomimo dokonanej nowelizacji, należy stwierdzić, że przyjęty w Polsce 

system regulacji prawnej obrotu substancjami psychoaktywnymi jest modelem 

niedoskonałym i nieprzystającym do współczesnych realiów. Przedstawiciele narkobiznesu 

substancje zakazane szybko zastępują nowymi. Problem obrazuje wypowiedź jednego z 

importerów smart-dragów, który w wywiadzie dla prasy stwierdził, że choć nowelizacja u.p.n. 

była pewnym zaskoczeniem i kilka z najbardziej popularnych produktów trzeba było 

wycofać, to firma miała już w planach inne, które miały je skutecznie zastąpić
22

. Na stronie 

internetowej sprzedawcy dopalaczy można było przeczytać komunikat tej treści: „Z 

przyjemnością informujemy o pojawieniu się pokrewnych dusz Smoke’a, Spice’a i Ex-ses’a. 

Zapraszamy do kolekcjonowania nowych mieszanek ziołowych! Jesteśmy przekonani, że 

Chaos, godny następca legendarnego Smoke’a, Chill Out i Chill Zone – wręcz bracia 

bliźniacy Spice’ów, no i oczywiście Exclusive (tu fani Ex-ses’ów będą najbardziej 

zadowoleni), spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających”
23

. 

Ponadto rzecznik prasowy firmy dystrybuującej dopalacze stwierdził, że substancje 

dopisane do listy środków zakazanych znajdują się nie tylko w niektórych dopalaczach, ale 

również w powszechnie dostępnych i stosowanych produktach jak pasta do zębów, 

samoopalacze, herbata, kawa, środki wspomagające dla sportowców czy suplementy diety. 

Według niego przyjęty w nowelizacji ustawy zapis, nie tylko stoi w sprzeczności z 

obowiązującymi w tym względzie regulacjami wyższego rzędu, ale w praktyce powoduje, że 

brak jest technicznych możliwości przebadania składu różnego rodzaju produktów na 

obecność wymienionych roślin, gdyż ustawa wprost nie precyzuje substancji (związków 

chemicznych), które się w tych produktach nie mogą znaleźć oraz nie określa ich 

dopuszczalnego stężenia. W efekcie, żadne laboratorium w Polsce oraz Europie nie będzie w 

stanie przeprowadzić skutecznych i jednoznacznych badań pod tym kątem
24

.  
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Dodatkowo Urząd Komitetu Integracji Europejskiej wydał nowym przepisom 

negatywną opinię stwierdzając, że nowelizacja jest za szeroka i łamie unijne prawo do 

swobodnego przepływu towarów pomiędzy krajami członkowskimi. Urząd stwierdził, że 

większość zakazanych roślin jest legalna w zachodniej Europie, oraz że są one używane także 

w innych gałęziach przemysłu, jak farmacja czy kosmetyka, a nawet sprzedawane w 

kwiaciarniach. Opinia UKIE może jeszcze ułatwić firmom sprzedającym dopalacze 

zaskarżenie Polski do unijnego Trybunału Sprawiedliwości.  

 

Spór ideologiczny 

 

Można zauważyć, że pod dnem debaty o literę prawa, w kontekście dopalaczy 

zaistniał spór na płaszczyźnie etycznej i przede wszystkim ideologicznej. Podstawowe pytanie 

tego sporu to czy państwo powinno zabraniać sprzedaży tzw. miękkich narkotyków, czyli 

substancji psychoaktywnych, których szkodliwość przez wiele środowisk jest bagatelizowana. 

W tle stają zatem pytania o granice pomiędzy liberalizmem a paternalizmem w polityce, o 

związek między prawem a moralnością, ale wydaje się, że także o odwagę przeciwstawienia 

się permisywnym nurtom społeczno-politycznym przychodzącym z niektórych państw 

obcych. Widać to było chociażby w debacie międzypartyjnej. Posłowie lewicy złożyli  

propozycje wprowadzenia nakazu uzyskiwania zezwoleń władz samorządowych na 

działalność sklepów z dopalaczami, a więc przesunięcie handlu smart-dragami w sferę 

koncesjonowaną i opodatkowaną
25

. Natomiast posłowie Prawa i Sprawiedliwości wnieśli 

projekt ustawy, której celem była likwidacja handlu dopalaczami
26

. 

Dyskusja toczyła się także na forum naukowym. Zwolennikiem legalizacji dopalaczy 

w mediach stał się prof. Jerzy Vetulani z Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk. Z 

jego wypowiedzi wynika, że delegalizacja smart-dragów jest szkodliwa, bo wpływa na 

rozkwit podziemnego handlu narkotykami, a więc poszerzenie szarej strefy, a poza tym 

wywołuje stres u osób zażywających miękkie narkotyki, co wzmaga jeszcze uzależnienie
27

. 

Wskazywał, że legalne dopalacze pozwalają zmniejszyć sprzedaż np. amfetaminy
28

. Po 

drugiej stronie barykady stanęli inni specjaliści i praktycy pomagający uzależnionym wyjść z 

nałogu, jak chociażby dr Bohdan Woronowicz, który twierdził, iż biorąc dopalacze młodzi 

ludzie uczą się, że istnieją substancje, które mogą zagwarantować chwilową poprawę 
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samopoczucia. Niestety normalny stan po pewnym czasie już nie wystarcza, poprzeczka 

psychostymulacji się podnosi, a to stanowi pierwszy krok do narkomanii
29

.  

Warto zauważyć, że na kształt przepisów prawa w systemie demokratycznym 

wpływają przede wszystkim normy moralne i programy polityczne formujące życie społeczne 

w danym państwie. Rozstrzygnięcie kwestii legalizacji dopalaczy dokonuje się więc najpierw 

na tych płaszczyznach, a później konsekwentnie na płaszczyźnie prawnej. W zderzeniu z 

nowymi zjawiskami społecznymi takimi jak dopalacze, pierwszorzędną rolę muszą odegrać 

gruntowne badania, specjalistyczne konferencje i rzetelne publikacje z zakresu nauk 

medycznych, społecznych, w tym socjologii, psychologii i pedagogiki, ale także etyki. 

Wyniki tych badań powinny być upubliczniane i popularyzowane. Ludzie powinni mieć 

większą świadomość zagrożeń stosowania miękkich narkotyków, w tym smart-dragów. 

Łatwiej wtedy o konsensus w zakresie regulacji prawnej.   

Chciałbym przy okazji dodać, że w mojej ocenie w postulowaniu legalizacji dopalaczy 

i innych miękkich narkotyków nietrafny jest ten argument, że państwo dopuszcza przecież do 

sprzedaży alkohol i nikotynę, a więc substancje, które mają wyższe właściwości uzależniające 

niż dopalacze. Należy zauważyć, że kiedy alkohol i nikotyna wchodziły w cywilizację 

europejską nie odbywały się debaty na temat szkodliwości tego rodzaju używek. Znaczący 

wzrost świadomości szkodliwości palenia tytoniu i nadużywania alkoholu to przecież 

przedział dopiero ostatnich kilku dekad. Wysoki (aczkolwiek chyba jednak coraz niższy) 

wskaźnik korzystania z alkoholu i nikotyny w społeczeństwach europejskich, jest faktem 

społecznym. Zakaz sprzedaży tytoniu czy alkoholu nie wchodzi zatem w grę ze względu na 

kontekst historyczny, społeczny i kulturowy, ale nie powinien być to argument za legalizacją 

dopalaczy. Z dopalaczami sytuacja jest odmienna. Smart-dragi nie weszły na tyle w naszą 

kulturę, żeby nie można było zabraniać ich swobodnej dystrybucji. Może gdyby alkohol czy 

tytoń pojawiły się dzisiaj i stanowiły szokujące novum decyzja społeczeństwa o ich 

dopuszczeniu do sprzedaży konsumpcyjnej byłaby negatywna. Trudno powiedzieć. Na pewno 

nie można nie zauważać ograniczeń w reklamie, sprzedaży i swobodzie korzystania z 

alkoholu i tytoniu, które to ograniczenia generalnie są przecież coraz dalej idące. Tendencja ta 

jest wyraźna. Dlaczego zatem wobec dopalaczy należałoby przyjąć kierunek odmienny? Czy 

mało pieniędzy podatników wydano na leczenie i profilaktykę uzależnień alkoholowego i 

nikotynowego, żeby dodawać jeszcze nowe uzależnienie od smart-dragów? Jest jeszcze 

kwestia praktyczna, której nie można pominąć. Użycie dopalaczy powoduje senność, 
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osłabienie, plamy przed oczami, przyspieszony puls itp. Policja tymczasem nie ma 

praktycznie żadnych możliwości sprawdzenia czy kierowca prowadzi samochód w stanie 

odurzenia po zażyciu dopalaczy. 

 

Uwagi de lege ferenda 

 

Obecny system regulacji obrotu środkami psychoaktywnymi przewidziany w ustawie 

o przeciwdziałaniu narkomanii nie jest w stanie stawić czoła wyzwaniom społecznym. Piotr 

Bratkowski trafnie zauważa, że stanowione przez polityków prawo próbuje dogonić życie, ale 

nie ma szans w wyścigu ze współczesną chemią i farmacją. Dopisuje się kolejne preparaty do 

listy substancji zakazanych, tyle że taka strategia jest kompletnie bezużyteczna. Nieznacznie 

modyfikując skład chemiczny i proces produkcji, można bez większego trudu stworzyć 

specyfik o nowej nazwie, całkowicie legalny, a działający tak samo jak dopiero co 

zdelegalizowany. Tego rodzaju „zabawa w policjantów i złodziei może trwać w 

nieskończoność, a złodzieje i tak zawsze będą o jeden krok do przodu”
30

.  

Decydując się na delegalizację dopalaczy należałoby zatem dokonać w prawie zmian 

systemowych i to na poziomie nie tylko prawa polskiego, ale i międzynarodowego i 

wspólnotowego, bo nasze prawo jest związane w tym względzie normami prawa między- i 

ponadnarodowego. Jeżeli rzeczywiście na poziomie europejskim czy globalnym byłaby wola 

polityczna skutecznej walki z smart-dragami, których rodzajów w kolejnych latach należy 

spodziewać się coraz więcej, można by rozważyć wprowadzenie do systemu prawa 

generalnego zakazu sprzedaży bez zezwolenia nie tylko, jak to ma miejsce dzisiaj, środków 

odurzających i substancji psychotropowych, wymienionych enumeratywnie w załącznikach 

do odpowiednich aktów prawnych, ale także  ś r o d k ó w  z a s t ę p c z y c h , a więc 

substancji w każdym stanie fizycznym, które są trucizną lub środkiem szkodliwym, 

używanymi zamiast lub w takich samych celach innych niż medyczne jak środek odurzający 

lub substancja psychotropowa (art. 4 pkt. 27 u.p.n.).  

Na pierwszy rzut oka może wydawać się to nierealne, ponieważ jak podkreśla się w 

literaturze trudno wyobrazić sobie organizację kontroli nad produkcją i sprzedażą substancji 

dających efekt zamiennikowy względem środków psychoaktywnych
31

. Warto jednak 

rozważyć w szerszej debacie czy rzeczywiście wprowadzenie tego rodzaju zakazu byłoby 
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niecelowe. Po pierwsze prawodawca mógłby od generalnego zakazu wprowadzać określone 

rodzajowo wyjątki, a w razie potrzeby koncesjonować produkcję czy komercyjną sprzedaż 

wskazanych substancji stanowiących surogat środków odurzających i substancji 

psychotropowych. Alkohol, lekarstwa, kosmetyki, środki spożywcze, zioła, suplementy diety, 

chemia gospodarcza, substancje wykorzystywane w pracach budowlanych i podobne 

substancje codziennego użytku i tak są bardzo często obwarowane szeregiem przepisów, 

wymogów, koncesji, a przynajmniej podlegają obowiązkowej kontroli przed dopuszczeniem 

do obrotu, w której sprawdza się czy nie wywołują niebezpiecznych dla zdrowia skutków 

ubocznych. Można by określić prawnie warunki sprzedaży produktów z grupy środków 

zastępczych. W razie nadużywania uprawnień koncesja na produkcję czy sprzedaż mogłaby 

nie być przedłużona.  

Dzięki generalnemu zakazowi sprzedaży środków zastępczych nie można by unikać 

odpowiedzialności za wprowadzanie do obrotu smart-dragów chociażby przez umieszczenie 

na opakowaniu informacji, że produkt ma charakter „kolekcjonerski”. Analogicznie generalny 

zakaz posiadania i handlu bronią palną sprawia, że podmiot, któremu prawo na to nie 

zezwala, nie może sprzedać, kupić ani nawet posiadać sprawnego np. rewolweru czy karabinu 

Kałasznikowa, tylko dzięki przyklejeniu etykietki, iż produkt nie nadaje się do strzelania, ale 

można go nabyć i posiadać jedynie w celach kolekcjonerskich. Oprócz tego należy pamiętać, 

że aby pociągnąć kogoś do odpowiedzialności karnej musi być spełniona przesłanka 

społecznej szkodliwości czynu. Dzięki temu niemożliwe byłoby wszczęcie postępowania 

karnego w błahej sprawie, np. gdy sąsiad sprzedał sąsiadowi butelkę rozpuszczalnika w celu 

wypłukania pędzli po malowaniu. W razie kryminalizacji jedynie komercyjnej sprzedaży 

środków zastępczych bez zezwolenia tego rodzaju przypadki w ogóle nie stanowiłyby 

naruszenia prawa. 

Propozycję wprowadzenia generalnego zakazu sprzedaży bądź komercyjnej środków 

zastępczych bez zezwolenia należałoby poddać dyskusji. Wydaje się, że tego typu 

rozwiązanie faktycznie nie osłabiłoby istotnie gwarancyjnej funkcji prawa karnego, a 

niewątpliwie wzmocniłoby jego funkcję ochronną. Oczywiście wymagałoby to wysiłku 

legislacyjnego na poziomie krajowym i europejskim. Wydaje się jednak, że jeżeli można było 

w przeszłości zabronić sprzedaży zbyt prostych bananów czy zbyt krzywych marchewek, to 

znajdzie się jakiś sposób i na dopalacze. Potrzebne jest przede wszystkim zrozumienie 

społeczne i wola polityczna. Żeby tylko nie spełniły się słowa jednego z handlarzy, który 



zapytany o przyszłość handlu dopalaczami odpowiedział: „Nie boję się. Zbyt wielu ludziom 

zależy na tym, żeby ten biznes się kręcił”
32

. 
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Streszczenie 

Artykuł zawiera analizę prawną zjawiska handlu tzw. dopalaczami, czyli narkotykami stanowiącymi 

legalne zamienniki tych substancji psychotropowych, których obrót jest prawnie zakazany. Autor po 

zakreśleniu społecznego tła problemu przedstawia najpierw stan prawa obowiązującego z momencie 

otwierania pierwszych sklepów z dopalaczami, a więc w sierpniu 2008 r.  Następnie wymienia 

przykłady działań organów władzy publicznej zmierzających do zamknięcia fun-shopów pomimo 

braku przepisów pozwalających na uznanie za nielegalne ich zasadniczej działalności handlowej. W 

dalszej kolejności przedstawia istotę nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która weszła 

w życie 8 maja 2009 r., wskazując ostatecznie na jej nieadekwatność wobec współczesnych 

możliwości narkobiznesu. Akcentując wagę sporu ideologicznego stanowiącego tło dla rozwiązań 

prawnych autor poddaje pod rozwagę wprowadzenie do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zmian 

systemowych. Proponuje przyjęcie generalnego zakazu sprzedaży „środków zastępczych” z 

możliwością dopuszczania do obrotu określonych rodzajowo wyjątków, a w razie potrzeby 

koncesjonowania ich produkcji czy komercyjnej sprzedaży. 
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