
Zażywanie substancji, ich konsekwencje i sposoby rozpoznawania w ramach  

akcji „Dopalacze kradną życie” 

 

Dopalacze kradną życie – to nazwa akcji profilaktycznej, łączącej wszystkie osoby, 

którym zależy na walce z tymi niebezpiecznymi substancjami. W lipcu ubiegłego roku 2015  

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych podczas inauguracji kampanii, podpisany został pakt 

przeciwko dopalaczom. Do akcji dołączyło już wiele osób m.in. przedstawiciele mediów, 

środowiska naukowe, sportowcy - oraz  instytucji i organizacji pozarządowych.   

 Początek lipca ubiegłego roku to tragiczny bilans zatruć dopalaczami, ale też bardzo 

intensywne działania Policji - 80 kg zabezpieczonych substancji i ponad 170 osób 

zatrzymanych. (…) W tych intensywnych działaniach instytucji państwa, które 

wypowiedziały wojnę dopalaczom, potrzeba zdecydowanie więcej wielokierunkowych 

działań. Te działania muszą być oparte na ludziach, którzy mają swój szczególny autorytet 

wśród młodych ludzi. Dlatego tak cenne jest przyłączenie się do naszej akcji osób, które 

mają autorytet – Jurek Owsiak czy Marcin Gortat.       

 Celem kampanii jest  uświadamianie młodych ludzi o niebezpieczeństwach 

związanych z zażywaniem dopalaczy. Akcja jest  skierowana także dla rodziców, 

nauczycieli oraz innych osób, które mają kontakt z młodzieżą. Od lipca już ponad 1000 osób 

zatruło się tymi niebezpiecznymi substancjami. Oprócz działań policji skupionych na 

zatrzymywaniu osób rozprowadzających narkotyki, przewidziano także działania 

profilaktyczne i kampanię społeczną.     Uruchomiony został także 

profil kampanii „Dopalacze kradną życie” na Facebooku 

(facebook.com/dopalaczekradnazycie). Są tam publikowane m.in. aktualności dotyczące 

akcji, informacje o działaniach policji oraz zdjęcia osób, które dołączyły do naszej 

inicjatywy.           

 Ruszyła także mapa inicjatyw antydopalaczowych. Na 

stronie www.msw.gov.pl/dopalaczekradnazycie zamieszczona została pełna lista 

podejmowanych lub planowanych działań profilaktycznych związanych z walką z tymi 

niebezpiecznymi substancjami. Lista zawiera już prawie 50 inicjatyw prowadzonych przez 

różne instytucje, m.in. Policję czy Ministerstwo Edukacji Narodowej.  

DOPALACZE 

Nowe narkotyki. Czy znasz prawdę o dopalaczach? 

1. Dopalacze to nic innego jak nowe narkotyki, których użycie stanowi bezpośrednie 

zagrożenie dla zdrowia lub życia. W 2014 r. i w 2015 r. w Polsce i innych krajach UE 

dramatycznie wzrosła liczba zatruć i zgonów związanych z ich używaniem. 

2. Nowe narkotyki nie są bezpieczne, choć niektórzy sprzedający i użytkownicy tak 

twierdzą. Nawet jednokrotne użycie może doprowadzić do nieodwracalnych skutków 

zdrowotnych, a nawet śmierci. 

3. Nowe narkotyki, choć sprzedawane jako ten sam produkt lub substancja, przy każdym 

kolejnym zakupie mogą mieć inny skład, dlatego nigdy nie wiesz co zażywasz. 

4. Używanie narkotyków w połączeniu z alkoholem i innymi substancjami odurzającymi 

stwarza dodatkowe zagrożenie dla zdrowia i życia. 

https://www.facebook.com/DopalaczeKradnaZycie
http://www.msw.gov.pl/dopalaczekradnazycie


5. Nowe narkotyki charakteryzują się wysoką toksycznością, nawet w mikroskopijnych 

dawkach. Ich użycie łatwo może doprowadzić do trwałego uszkodzenia organów 

wewnętrznych i ośrodkowego układu nerwowego. 

6. Prowadzenie pojazdów po zażyciu jakichkolwiek narkotyków to śmiertelna pułapka, 

która stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia nie tylko kierowców i pasażerów, ale także 

innych osób na drodze. 

7. Choć brzmi to zaskakująco, ,,dopalacze” sprzedawane są często jako np. sole do kąpieli, 

nawozy do roślin, pochłaniacze wilgoci, talizmany czy kleje. W rzeczywistości, choć 

widnieje na nich taka etykietka, nie mają one nic wspólnego z tymi artykułami. 

8. Ponadto często widnieje na nich napis ,,Produkt nie jest przeznaczony do spożycia”, 

choć wiadomo, że kupowany jest po to, aby wprowadzać go do organizmu. 

9. W składzie rzekomych ,,soli do kąpieli”, ,,nawozów do roślin”, czy pochłaniaczy 

wilgoci znajduje się pewna ilość nowej substancji psychoaktywnej, czyli właśnie 

,,dopalacza” działającego na ośrodkowy układ nerwowy. 

10. Po użyciu tzw. ,,nawozu do roślin” mogą występować objawy podobne lub takie same 

jak po użyciu narkotyku, czasami nawet bardziej nasilone. 

 

 

CO RYZYKUJESZ? 

 

Zażycie jakiegokolwiek narkotyku może prowadzić do następstw niebezpiecznych dla 

zdrowia, a nawet śmierci. 

Zastanów się, czy warto! 

Dopalacze to produkty zawierające substancje chemiczne, działające psychoaktywnie na 

ośrodkowy układ nerwowy. Zażywając je wychodzisz ze śmiercią na spacer, z którego 

możesz już nie wrócić. zażycie jakiegokolwiek "dopalacza” powoduje, że stajesz się 

królikiem doświadczalnym.   

Nowe narkotyki o działaniu pobudzającym powodują: 

 podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi 

 zaburzenia psychotyczne, którym towarzyszą halucynacje i pobudzenie 

 zaburzenia pracy serca 

 udar mózgu 

 zawał serca. 

 

Nowe narkotyki reklamowane jako działające podobnie do marihuany powodują: 

 „gonitwę” myśli, nerwowość, stany lękowe 

 „zamazaną” mowę, wymioty 

 zaburzenia psychiczne 

 podwyższenie tętna i ciśnienia krwi 

 bóle w klatce piersiowej 

 drgawki. 

 

Nowe narkotyki o działaniu halucynogennym powodują: 



 przyspieszony puls, trudności w oddychaniu, sztywność mięśni 

 uszkodzenie nerek 

 silne pobudzenie psychoruchowe, niepokój, bezsenność, wahania nastroju 

 przenikliwy lęk, panikę 

 utratę kontroli nad własnym zachowaniem 

 próby samobójcze. 

 

Jak postępować z nastolatkiem, który eksperymentuje z dopalaczami? 

Nie ignoruj pierwszych sygnałów zmiany zachowania 

Jeśli Twoje dziecko zaczęło zachowywać się w sposób nietypowy, spędza więcej czasu poza 

domem, z grupą nowych znajomych, a jednocześnie unika kontaktu z rodzicami 

(opiekunami), opuszcza się w nauce, zaniedbuje swój wygląd lub też zamyka się na długie 

rozmowy w swoim pokoju – sprawdź, co się dzieje. Być może zażywa narkotyki. 

Jak rozpoznać nielegalne substancje? 

Najczęściej występują pod postacią białego proszku, suszu, tabletek. W zależności od 

rodzaju ,,dopalacza” może być on połykany, wciągany przez nos, wstrzykiwany lub 

inhalowany. Substancje, określane jako dopalacze, sprzedawane są w internecie, ale także w 

sklepach stacjonarnych pod neutralnymi nazwami: „śmieszne rzeczy”, „wszystko po 5 zł”, 

czy w lokalach oferujących orientalne zapachy do pomieszczeń, środki do czyszczenia 

sprzętu elektronicznego czy artykuły kolekcjonerskie. 

Na co zwracać uwagę: 

 rozszerzone źrenice, słowotok, nadmierną ruchliwość, zaburzenie snu, chudnięcie, 

zmienność nastrojów, trudności w koncentracji, niepokój, ataki agresji, krwotoki z nosa 

– te objawy mogą świadczyć o tym, że dziecko zażywa substancje stymulujące. 

 nietypowy zapach włosów, ubrania, nadmierna wesołość, przekrwione oczy, kaszel, 

zwiększony apetyt, zaburzenia koordynacji ruchowej powinny wzbudzać podejrzenia, 

że dziecko może palić mieszanki ziołowe (kanabinoidy). W pokoju może unosić się 

zapach dymu, w kieszeniach mogą znajdować się suszone, rozdrobnione liście, jak 

również inne akcesoria – szklane fifki, bibułki, zapalniczki, charakterystyczne foliowe 

torebki 

 nieobecny wzrok, zaburzenia percepcji i świadomości, nadwrażliwość zmysłów, 

halucynacje wzrokowe i słuchowe, lęk, panika, urojenia mogą świadczyć o zażyciu 

substancji halucynogennych.  

 

 Co zrobić, gdy podejrzewasz, że dziecko ma kontakt z nielegalnymi substancjami? 

 

 zacznij działać! Problem sam się nie rozwiąże, a w grę wchodzi życie Twojego dziecka! 

 dowiedz się jak najwięcej o substancjach psychoaktywnych 

 ustal reguły postępowania i konsekwentnie ich przestrzegaj – stosuj zasadę 

ograniczonego zaufania wobec dziecka 

 okazuj miłość i zainteresowanie swojemu dziecku 

 korzystaj ze wsparcia 

 nie usprawiedliwiaj nieobecności w szkole 



 nie wstydź się i nie ukrywaj problemu 

 szukaj pomocy u specjalistów zajmujących się uzależnieniami 

 

LISTA „TOP 5” 

Substancje psychoaktywne, najczęściej identyfikowane w zabezpieczanych przez 

organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, tzw. „dopalaczach” 

Lista „TOP 5” zawiera informacje, mające ostrzegać o niebezpieczeństwach związanych 

z używaniem substancji psychoaktywnych, najczęściej wykrywanych w zabezpieczanych 

przez inspektorów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, tzw. „dopalaczach”. 

Dla „dopalaczy” charakterystyczna jest wielość i „fantazyjność” nazw, a także brak opisu 

składu zawartości na opakowaniu. Pośrednio przemawia to za podejrzanym charakterem 

sprzedaży. Oferowane „dopalacze” z reguły zawierają nieznane mieszaniny, których 

składnikami mogą być jedna lub więcej substancje psychoaktywne, a także zdarzają się 

przypadkowe zanieczyszczenia. W krótkim czasie po zażyciu, albo jednocześnie, biorący 

„dopalacze” piją alkohol lub wspomagają się kolejnymi substancjami psychoaktywnymi 

albo lekami. Stanowi to dodatkowe zagrożenie i utrudnia rozpoznanie oraz właściwe 

leczenie w szpitalach i ośrodkach toksykologicznych. 

 

ZATRUCIE DOPALACZAMI 

 

Jak postępować, w sytuacji zagrożenia? Zadzwoń pod numer 112. 

Pamiętaj! 

Jeśli ktoś z Twoich znajomych ma objawy zatrucia - zadzwoń pod numer 112. 

Objawy zatrucia nowymi narkotykami, takie jak m.in.: 

 utrata przytomności, 

 zaburzenia świadomości, 

 zatrzymanie oddechu 

 czy nadmierne pobudzenie psychoruchowe 

są bezwzględnymi wskazaniami do wezwania pogotowia ratunkowego. 

Do czasu przybycia pogotowia udziel pierwszej pomocy przedmedycznej: 

 w przypadku utraty przytomności ułóż osobę nieprzytomną w pozycji bezpiecznej 

zapewniającej dopływ powietrza i ochronę przed zachłyśnięciem, sprawdzaj oddech, 

 w przypadku zatrzymania oddechu zastosuj procedury Podstawowego Podtrzymania 

Życia (30 ucisków na klatkę piersiową i 2 wdechy), 

 w przypadku pobudzenia zapewnij obecność 1-2 osób przyjaznych dla 

poszkodowanego, 

 pozostań przy poszkodowanym do czasu przybycia pogotowia ratunkowego, 

 jeśli tylko to możliwe dowiedz się, jakich substancji użył poszkodowany. Znalezione 

przy poszkodowanym leki, używki lub opakowania przekaż personelowi medycznemu. 

 



GDZIE SZUKAĆ POMOCY? 

 

 Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? 

 Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? 

 Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? 

 Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? 

 Jesteś uzależniony? Nie jesteś z tym sam. Szukaj pomocy! 

 

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównej Inspektora Sanitarnego 

Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków 

zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla 

rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS 

można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób 

handlujących tymi nielegalnymi substancjami. 

801 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania 

W którym specjaliści udzielają wsparcia w trudnych sytuacjach, pomagają wyszukać 

odpowiednią formę pomocy i informują na temat ryzyka używania narkotyków i 

,,dopalaczy”.  

Poradnia internetowa www.narkomania.org.pl  

W której można uzyskać anonimową pomoc on-line lekarza psychiatry, psychologa i 

prawnika; dwa razy w tygodniu można skorzystać z konsultacji za pośrednictwem chatu. 

Poradnia prowadzona jest na zlecenie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.  

Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia 

dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz 

kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje.  

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci.  

To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy 

potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom 

przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych 

takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi 

technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, 

uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi 

Fundacja Dzieci Niczyje.  

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.  

http://www.narkomania.org.pl/


Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z 

telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, 

jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci.  

Dane statystyczne 

Dane z działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie dopalaczy w latach 2011 – 2015 

 

  

Dopalacze działają jak narkotyki, choć nie zawierają zakazanych substancji. Policja ma 

z nimi problem, bo w Polsce jest nieskuteczne prawo. Z dopalaczami walczyć ma sanepid 

przy pomocy prawa administracyjnego. Karami administracyjnymi sprzedawcy się nie 

przejmują. Szczególnie, że "dopalacze" sprzedawane są jako substancje do czyszczenia 

komputerów czy pochłaniania wilgoci. Choć tak naprawdę wszyscy dokładnie wiedzą, że to 

bujda i że ani niczego nie pochłaniają ani nie czyszczą, tylko działają jak narkotyk. 

Policjanci z komisariatu na Rakowcu zebrali dowody na to, że organizatorzy biznesu 

z lombardu na Prądzyńskiego świetnie wiedzieli, że nie sprzedają „pochłaniaczy wilgoci”, 

tylko substancje odurzające. 3062 opakowania "pochłaniaczy wilgoci" Prokuratura 

Rejonowa Wrocław Krzyki Wschód wszczęła śledztwo. Okazało się, że w lombardach na 

ulicach Prądzyńskiego i Drzewieckiego od czerwca do października 2013 roku sprzedano 

co najmniej 3062 opakowania "pochłaniaczy wilgoci" i środków do czyszczenia 

komputerów. Na zlecenie śledczych substancje - zabrane przez policję w czasie nalotów na 

lombardy - przebadali eksperci. Okazało się, że zawierają środki odurzające, szkodliwe dla 

zdrowia, a nawet życia. Co więcej, nie mają nic wspólnego z pochłanianiem wilgoci 

i czyszczeniem. Dlatego uczestników lombardowego biznesu oskarżono o działalność 

zagrażającą życiu i zdrowiu ludzi. 

Prawo o dopalaczach 

Polskie prawo zabrania wytwarzania oraz udostępniania osobom trzecim odpłatnie, jak i 

nieodpłatnie nowych substancji psychoaktywnych, czyli ,,dopalaczy”, pod groźbą kary 

pieniężnej. Kara ta, w wysokości od 20 000 do 1 000 000 zł jest nakładana przez właściwego 

powiatowego inspektora sanitarnego. Samo posiadanie ,,dopalaczy” przez indywidualnego 

użytkownika nie jest przestępstwem i nie podlega karze. 



Jeśli podejrzewasz, że w twojej okolicy znajduje się sklep czy punkt sprzedaży ,,dopalaczy” 

powinieneś powiadomić o swoim podejrzeniu powiatową inspekcję sanitarną, która może 

podjąć właściwe działania. 

Od 1 lipca ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii rozszerzyła listę zakazanych substancji o 

114. Wszystkie dopalacze je zawierające są nielegalne. Młodzież wciąż jednak po nie sięga. 

Bądźmy czujni. 

Opracowała: Hanna Ogrodzińska 

 

 

 


