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analizy kontro

\r,

/r,v9

p

pľzeprowadzonej przez Najwyzszą lzbę Kontľoll zawaÍÍe

wynikach kontľoli ,,Przeciwdziałanie sprzedaŻy dopa|aczy" I ponownie

skłtlĺliłyĺľtniedo zwróceĺlia uwagi Mirristra Z,Jrłswia lla prtlbletllatykę aktualizacji wykazĺ5w

środków odurzających

i

substancji psychotropowych otaz wykazu nowych substancji

psychoaktywnych.

Rzecznik Praw Dziecka podnosił povĺyŻszą kwestię juz w 2Ol2

r.Ż

Wskazał wówczas,

Że przypadki zatľuć dopalaczami mogą być następstwem nieefektywnego egzekwowania
p.u*u3 bądż opőŹnionej reakcji

poprzez

ich

i

niepoddania kontroli prawnej określonych substancji

włączenie do wykazu środków odurzających

lub wykazu

substancji

psychotropowych.

Wyniki kontroli NajwyŻszej Izby Kontroli, pľzepľowadzonej w okresie od 26 sierpnia
20|6 r. do l0 stycznia 2017 r., którą objęto okĺes od27 listopada 2010 r. do końca I pőłrocza
2016 r', i której celem była ocena, czy działania oľganów administľacji publicznej ograniczyły

dostępnośćśľodkówzastępczych (dopalaczy)

i

ich dystrybucję, jednoznacznie wskazują

na zbyt wolną reakcję resortu zdľowia na wprowadzanie do obrotu nowych substancji
mających udowodniony negatywny wpływ na organizm ludzki.

w

tyrn miejscu wafto zauwaŻyć, Że np. ostatni wykaz nowych substancji

psychoaktywnych został okľeślonyw rozporządzeniu Ministra Zdrowia

z

dnia 24 sierpnia

'pltologa.

2

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka z 20 sierpnia 2Ot2 r., znak: ZSS/500 /2t/zoIzlKT
'Ustawa zdnia29lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z2OI7 r. poz.783).

at .

a

27 lat Konwencji
o Prawach

Dziecka

2016 r' (Dz. U. poz. 1393), tymczasem pľace legislacyjne nad projektem z 3 marca 2017 r.

rozporządzenia Ministra Zdrowia w spľawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych
dotychczas nie zostały ukończone.a

Powyższe budzi uzasadniony niepokój Rzecznika Praw Dziecka

dzieci

i

o Życie i

zdľowie

młodzieŻy, któľe pomimo licznych akcji, wciąż mają łatwy dostęp do coraz to

nowszych substancji psychoaktywnych.

Wobec povĺyŻszego, na podstawie art. 3, art. l0 ust' 7 pktZ, aľt' 10a

z

dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka

(Dz.U. z2017

i

art.

1l ustawy

r. poz' 922), zwtacam się

do Pana Ministra o udzielenie wyjaŚnień w powyższym zakresie oraz podjęcie intensywnych

działan legislacyjnych
ni eb

ezpiec

znymi

i

innych, zmierzających do skutecznej ochĺony małoletnich przed

substancj ami

p

sycho aktywnymi.
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https://legislacja.rcl.gov.pllprojekt/12296203/kataloglL242O66L#72420667
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