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Dopalacze w całej Europie 

 

Poziom kontroli nad substancjami zawartymi  w dopalaczach w poszczególnych 

krajach jest różny, Wielka Brytania, czy Holandia, prowadzą politykę bardziej 

liberalną względem tych substancji. 

 

Szwecja, Belgia czy Francja prowadzą politykę bardziej restrykcyjną, a lista 

substancji zakazanych obejmuje szerokie spektrum substancji, w tym także 

większość składników dopalaczy. 

 



Dopalacze – historia problemu 

• do 2008 – sporadyczne informacje o stronach internetowych w Polsce 
oferujących legalne substancje psychoaktywne 

• początek 2008r.  – początek działalności dopalacze. com – nowa jakość w 

profesjonalnej oprawie marketingowej 

• połowa 2008r. – otwarcie pierwszego sklepu stacjonarnego w Łodzi 

• do końca 2008r. – 40 sklepów w centrach większych polskich miast 

• 8 maj 2009 – weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii.  

• w 2010 – weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii.  

• do października 2010 r. funkcjonowało ponad 1200 sklepów. 
 



Dlaczego pojawiły się „dopalacze”? 

 

• Stale aktualizuje się przepisy, 

• Skuteczniejsza kontrola granic, 

• Ściganie producentów, dilerów, 

• Mała dostępność środków psychoaktywnych  w szkołach, 

• Działania profilaktyczne w szkołach. 

 



Kampania ogólnopolska 

W dniu 29 lipca 2015 r. podczas inauguracji kampanii pod 
nazwą „Dopalacze kradną  życie”, podpisany został                            

w Warszawie Pakt Społeczny Przeciwko Dopalaczom.                                                                                                                                           

 

Podpisanie Paktu ma na celu skoordynowanie działań 
różnych instytucji, organizacji i mediów w walce z tymi 
nielegalnymi substancjami.  

 



Treść paktu brzmi:  
 

 

 

"Jesteśmy przeciw - dopalaczowym zbrodniom”.  

Jesteśmy za - życiem wolnym od narkotyków”.  

Dołącz do nas i powiedz innym: „dopalacze kradną życie! 
Działaj! Twórz! Żyj!". 

 



Kampania ogólnopolska 

Gmina Lublin przyłączyła się do ogólnopolskiej kampanii pod nazwą 

„Dopalacze kradną życie” poprzez realizację od września do grudnia 

2015 r. spotkań profilaktycznych pt. „Dopalacze – nie daj się wypalić” 

realizowane dla uczniów na różnych poziomach edukacji – szkoły 

podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Spotkania  uwzględniły 

przyczyny używania dopalaczy oraz zagrożenia z tym związane. 



Kampania ogólnopolska 

 

• W dniu 14 września 2015 r. działania Gminy Lublin 

dotyczące przeciwdziałania narkomanii wpisane są w 

Bazie Inicjatyw Obywatelskich na stronie Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych 

 



Kampania lokalna „Dopalacze - droga 
do nikąd” 

 

W związku z nasilającym się w całym kraju w ostatnich 
miesiącach problem tzw. „dopalaczy”, który 

stwarza coraz większe zagrożenie dla zdrowia                   
i życia dzieci i młodzieży zasadne jest podjęcie  

długofalowych, profesjonalnych działań mających 
na celu zmniejszenie zagrożeń związanych z 
nowymi substancjami psychoaktywnymi w 

naszym mieście. 



Kampania lokalna „Dopalacze droga - 
do nikąd” 

 

Powstał zespół z udziałem specjalistów  w dziedzinie 
narkomanii, który opracował strategię działań na rzecz 

przeciwdziałania tzw. „dopalaczom”.  
 



Cykl działań profilaktycznych: 
 

W dniu 20 października 2015 r. Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych zorganizował Konferencję inaugurującą 

Kampanię pod nazwą „Dopalacze - droga do nikąd”, dla 
szerokiego grona przedstawicieli instytucji z miasta 
Lublina, min. dyrektorów, nauczycieli, pedagogów 

szkolnych, wychowawców w internatach i bursach, policji, 
pracowników straży miejskiej. 



W ramach Kampanii "Dopalacze - droga donikąd" 
 

 

 

• szkolenia pt. „Dopalacze – przyczyny używania, 

zagrożenia, przeciwdziałania” adresowane do szerokiego 

grona osób pracujących  z młodzieżą, tj.: rad 

pedagogicznych, nauczycieli, pedagogów szkolnych, 

wychowawców  w internatach i bursach, 

 



 

• szkolenia pt. „Dopalacze – przyczyny używania, 

zagrożenia, przeciwdziałania” adresowane do rodziców 

uczniów lubelskich szkół podstawowych, gimnazjalnych                    

i ponadgimnazjalnych, 

 



 

• spotkania profilaktyczne na temat zagrożeń związanych  

z używaniem „dopalaczy” adresowane do uczniów 

lubelskich szkół podstawowych, gimnazjalnych                               

i ponadgimnazjalnych.  



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie 
zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 
przeciwdziałania narkomanii 

• przeprowadzenie dla pedagogów oraz osób 
odpowiedzialnych za realizację programów profilaktycznych 
w 139 placówkach oświatowych, 

t.j: w 36 lubelskich szkołach podstawowych, w 27 szkołach 
gimnazjalnych, 4 Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych                         
i w szkołach ponadgimnazjalnych (23 licea i 13 zespołów szkół) 

 warsztatów, spotkań indywidualnych – konsultacji, wykładów                   
nt. „Konstruowania programów profilaktycznych dla szkół                         
w zakresie profilaktyki narkomanii”.  



 

 

Dziękuję za uwagę 
 

 

 

 

 


