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Interpelacja
W sprawie dotyczące planowanych sposobów wyeliminowania dopalaczy z przestrzeni publicznej i
znacznego ograniczenia dostępu do nich
Szanowny Panie Ministrze, na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu przedkładam niniejszą
interpelację, której celem jest uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące planowanych sposobów
wyeliminować dopalaczy z przestrzeni publicznej i eliminacji dostępu do nich.
Szanowny Panie Ministrze, na łamach Dziennika Bałtyckiego z 16 maja br. ukazał się artykuł pt.
„Rzecznik praw dziecka ostrzega: Dopalacze dostępne nawet w automatach!”, w którym rzecznik
praw dziecka Marek Michalak alarmuje, że zbliża się okres wakacji, czyli zwiększonego zagrożenia
zatruć dopalaczami, których jak wiemy tylko w 2015 roku było 7359 przypadków na terenie Polski. W
samym tylko województwie pomorskim była to liczba 353 przypadków. Na tym samym obszarze od
początku bieżącego roku odnotowano już 43 przypadki zatruć dopalaczami, co świadczy o rosnącej
popularności dopalaczy wśród młodzieży. W następstwie niczym nieograniczonego, wolnego dostępu
do niebezpiecznych środków psychoaktywnych, młodzi ludzie kupują te środki nawet z ulicznych
automatów, które podobnie jak maszyny z napojami i słodyczami, oferują mobilną sprzedaż
dopalaczy. Wciąż funkcjonuje internetowa dystrybucja, również niczym nieograniczona i powszechna.
Jak wskazuje rzecznik praw dziecka, zbliżający się okres wakacji, to czasy kiedy wielu młodych ludzi
będzie szukało dodatkowych wrażeń i sposobów na rozrywkę. Z pewnością dopalacze okażą się
nowym doświadczeniem, które w konsekwencji może doprowadzić do utraty życia lub trwałego
pozbawienia zdrowia. Zaś ciężar pomocy i zapewnienia opieki zdrowotnej w rezultacie spadnie na
Ministerstwo Zdrowia, co dodatkowo znacząco obciąży budżet państwa, jeśli zjawisko okaże się
permanentne. Dlatego proponuję, by zamiast zmagania ze skutkami wolnego i nieograniczonego
dostępu do dopalaczy, zająć się profilaktyką nie tylko informacyjną, ale również wypracowaniem
mechanizmów zmierzających do całkowitego wyeliminowania dopalaczy z przestrzeni publicznej.
Metodą dokonania takiej zmiany z oczekiwanym skutkiem może być ustawowy zapis, że sprzedaż
składników chemicznych, których przeznaczenie nie jest jasne, a pochodzenie nieudokumentowane,
jest zabronione i podlega właściwej karze, ustalonej przez ustawodawcę.
Zanim sprawa nie zostanie definitywnie rozwiązana konieczne jest szukanie skutecznych metod
walski z dopalaczami za wszelką cenę. Dlatego proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące
pytania:
„Jakie mechanizmy eliminacji dopalaczy z przestrzeni publicznej przygotowuje ministerstwo oraz
jakie rozwiązania są możliwe do zastosowani, by skutecznie walczyć z tym społecznym
niebezpieczeństwem, a także jakie mechanizmy działają obecnie i dlaczego pozostają bezzasadne
skoro handel dopalaczami wciąż trwa?”

