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STRESZCZENIE 

WSTĘP. W Polsce coraz większa liczba substancji psychoaktywnych staje się zakazanymi ustawowo 
substancjami psychotropowymi lub odurzającymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi (NSP). 
Ze względu na ogromne możliwości technologiczne, jakie zapewnia dzisiejszy świat nauki, synteza 
nowych pochodnych zakazanych związków nie stanowi problemu. Z momentem zdelegalizowania 
niebezpiecznych substancji, na rynku niemal od razu pojawiają się nowe, projektowane narkotyki (od 
ang. designer drugs), w Polsce potocznie zwane "dopalaczami". 

STAN WIEDZY. W lipcu 2018 roku wydano nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 
umożliwiającą traktowanie z mocy prawa nowych substancji psychoaktywnych na równi z 
narkotykami. Pochodne katynonu i syntetyczne kannabinoidy stanowią większość NSP 
identyfikowanych przez odpowiednie organy w Polsce. Szczególnie groźne okazują się być 
syntetyczne kannabinoidy, mogące, w przeciwieństwie do agonistów receptorów kannabinoidowych 
pochodzenia roślinnego, powodować zgony z powodu toksyczności somatycznej. Umiejętność 
szybkiego rozpoznania zatrucia syntetycznym opioidem jest szczególnie istotna, ze względu na 
możliwość podania odtrutki odwracającej depresyjne działanie opioidów na ośrodek oddechowy. 

PODSUMOWANIE. Niniejsza praca stanowi zbiór najważniejszych i aktualnych informacji na temat 
dopalaczy w oparciu o raporty i artykuły naukowe opublikowane w latach 2015-2019. Artykuł zawiera 
między innymi: przedstawienie aktualnej definicji dopalaczy w odniesieniu do aktów prawnych 
obowiązujących w Polsce, dokładny podział dopalaczy ze względu na efekty kliniczne, jakie wywołują 
oraz opis zagrożeń, jakie ze sobą niosą. Szczególna uwaga została poświęcona sytuacji 
epidemiologicznej związanej z zażywaniem dopalaczy na terenie Polski.  
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kannabinoidy, opioidy, benzodiazepiny 
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WPROWADZENIE 

"Projektowanie" narkotyków, czyli modyfikowanie wyjściowego związku w celu ominięcia 

regulacji prawnych, często utrudnia bądź uniemożliwia identyfikację związku w badaniach 

toksykologicznych, a także powoduje nasilenie działania psychotropowego (1).  

Większość dopalaczy już w niewielkich dawkach wywiera silny wpływ na ośrodkowy układ 

nerwowy (OUN), stąd wysokie ryzyko przedawkowania, zatrucia, a nawet zgonu. Trudność w 

identyfikacji NSP badaniem toksykologicznym, obecność zanieczyszczeń i brak skutecznego 

antidotum (substancję odwracającą działanie można zastosować jedynie w przypadkach zatruć 

syntetycznymi beznzodiazepinami – flumazenil, opioidami – nalokson, czy też substancjami 

antycholinergicznymi – fizostygmina) wpływają na obniżenie skuteczności leczenia (2). Jednym 

z najczęstszych powikłań zatruć dopalaczami jest ostra rabdomioliza. Produkty rozpadu mięśni, 

szczególnie przy szybko przebiegającym  i nasilonym procesie rabdomiolizy, mogą skutkować  ostrą 

niewydolnością nerek (3). Leczenie zatrucia dopalaczami (poza wyjątkami – możliwość podawania 

odtrutek) zazwyczaj skupia się zatem na postępowaniu mającym na celu opanowanie psychicznych i 

somatycznych objawów zatrucia (4). 

Celem pracy jest przedstawienie w skondensowanej, ale i wyczerpującej formie tego, czym są 
dziś dopalacze oraz jakie konsekwencje może nieść ze sobą ich zażywanie, ze szczególnym 
uwzględnieniem problemu dopalaczy w Polsce.   

MATERIAŁ I METODY 

Artykuł powstał w oparciu o najważniejsze publikacje prezentujące aktualny stan wiedzy na 
temat narkotyków projektowanych (stan na 01.08.2019) zamieszczone w bazie MEDLINE, doniesienia 
zawarte na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS), a także raporty z innych polskich 
instytucji, jak: Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii (CiNN); Centrum Badania Opinii 
Społecznej (CBOS); Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) i Szkoły Wyższej 
Psychologii Społecznej (SWPS). Wyszukiwano słowa kluczowe: "designer drugs", "party pills", "street 
drugs", "research chemicals", "new psychoactive substances". Przeglądem niesystematycznym objęto 
literaturę opublikowaną w latach 2015-2019 w języku polskim i angielskim. Zakres tematyczny 
przeglądu dotyczył sytuacji dopalaczy na terenie Polski. 

WYNIKI 

Definicja dopalaczy 

W anglojęzycznej literaturze naukowej można spotkać wiele synonimów "dopalaczy", na 
przykład: designer drugs, research chemicals, new psychoactive substances, legal highs. Określenie 
designer drugs używane jest na świecie szczególnie w odniesieniu do substancji 
psychostymulujących, a także środków dopingujących (designer steroids) (5). Niniejszy przegląd 
dotyczy jednak sytuacji w Polsce, gdzie (nawiązując do najnowszych raportów GISu i nowelizacji 
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która miała miejsce w roku 2018) "dopalacze" uznawane są za 
"nowe narkotyki". Są to produkty, w składzie których znajdują się substancje psychoaktywne 
oddziałujące na ośrodkowy układ nerwowy, mogące wywołać szkody zdrowotne podobne do tych, 
które są skutkiem stosowania klasycznych narkotyków. W skład nowych narkotyków wchodzą Nowe 
Substancje Psychoaktywne (NSP) oraz środki zastępcze (6). Są one sprzedawane  jako produkty  o 
innym przeznaczeniu, takie jak rozpałki do pieca, absorbery promieniowania elektromagnetycznego, 
czy saszetki zapachowe. Dopalacze są zazwyczaj palone w sposób podobny do marihuany, 
przyjmowane doustnie lub donosowo (7). 



NOWE SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE I ŚRODKI ZASTĘPCZE  

– OBECNY STAN PRAWNY 

Nowe substancje psychoaktywne mają na celu odwzorowanie efektu oddziaływania na 

organizm substancji takich jak marihuana, heroina czy amfetamina (8). Dnia 21 sierpnia 2018 roku 

weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (u.p.n.). Zawarta jest w niej 

obowiązująca definicja Nowej Substancji Psychoaktywnej (NSP), umożliwiająca traktowanie w 

aspekcie prawnym dopalaczy na równi z narkotykami. Oznacza to, że posiadanie znacznej ilości NSP 

na własny użytek grozi karą grzywny, ograniczenia wolności, a nawet karą pozbawienia wolności do 

lat 3. Za handel NSP grozi do 12 lat więzienia (9). 

Produkt zawierający substancję działającą na ośrodkowy układ nerwowy, który może być 

użyty w takich samych celach jak środek odurzający, substancja psychotropowa lub nowa substancja 

psychoaktywna, jest w polskim prawie określany jako "środek zastępczy". Dopóki skład takiego 

środka nie zostanie ustalony, czyli do momentu poznania struktury chemicznej zawartych w nim 

substancji (co pozwala z dużym prawdopodobieństwem określić przewidywane działanie substancji), 

za jego wytwarzanie bądź wprowadzanie do obrotu grozi kara finansowa (odpowiedzialność 

administracyjna). Jej wysokość zależy od ilości zarekwirowanego środka zastępczego. Dopiero po 

wyizolowaniu ze środka zastępczego substancji, której nazwa zostanie wpisana do wykazu NSP 

zawartego w ministerialnym rozporządzeniu, za jej posiadanie będzie grozić odpowiedzialność karna 

(9,10). 

Bardzo istotną kwestią jest także wprowadzenie tzw. prawa generycznego, obowiązującego 

do tej pory w innych krajach europejskich – takich, jak Niemcy i Wielka Brytania. Umożliwia ono 

delegalizację a priori substancji zaliczającej się do jednej z 4 grup NSP zawartych w rozporządzeniu 

ministerialnym. Ustawodawca ustala precyzyją definicję rodzin substancji tak, by kontrolą nie 

zostały objęte jedynie sole, estry czy izomery konkretnej substancji, ale także związki strukturalnie 

różniące się od wyjściowej substancji jedynie podstawnikiem znajdującym się przy pierścieniu (9,11).  

Dzięki omawianej nowelizacji u.p.n., proces wpisywania nowych substancji na listę związków 

zakazanych powinien przebiegać znacznie szybciej. Do tej pory wejście w życie takiej listy wymagało 

nowelizacji ustawy − teraz takie wykazy będą załączane do rozporządzenia ministra zdrowia, co ma 

na celu przyspieszenie procesu delegalizacji (9,10). 

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 znajdują się wszystkie 

dotychczas objęte kontrolą substancje psychotropowe i środki odurzające, jak również cztery grupy 

generyczne NSP (I – pochodne 2-fenyloetyloaminy, II – pochodne katynonu, III – syntetyczne 

kannabinoidy, IV – pochodne fentanylu) oraz nowe substancje psychoaktywne z wcześniejszych 

rozporządzeń (11,12). 

 

PODZIAŁ NOWYCH NARKOTYKÓW POD WZGLĘDEM DZIAŁANIA 

Substancje stymulujące 

Są to substancje powodujące pobudzenie psychoruchowe, chęć do działania, często także 

poprawiające nastrój (13).  

Najczęściej identyfikowanymi NSP o działaniu stymulującym są pochodne katynonu, 

substancji występującej naturalnie w roślinie Catha edulis (polska nazwa czuwaliczka jadalna 

wywodzi się od efektu działania tej rośliny – podtrzymywania stanu czuwania). Stan odurzenia trwa 



dość krótko ze względu na szybki metabolizm substancji (14). Działania niepożądane są podobne do 

tych obserwowanych po zażyciu amfetaminy, z dominacją pobudzenia psychoruchowego oraz  

tachykardii z hipertensją. Przyjmowanie katynonów predysponuje do przejawiania zachowań 

agresywnych, zwiększa także ryzyko wystąpienia zawału serca (15). 

Jednym z najbardziej znanych katynonów jest mefedron (4-metylometkatynon), substancja 

stymulująca i „empatogenna”, tj. zwiększająca „otwartość” w stosunku do innych osób. Był to do 

niedawna najpopularniejszy syntetyczny katynon w Europie (w USA był to metylon i 3,4-

Metylenodioksypirowaleron-MDPV) (16). W latach 2017-2018 najczęstszym katynonem (i 

najczęstszą NSP w ogóle) spotykanym w składzie dopalaczy był 4-CEC (6). Silnie nagłośniony przez 

media α-pirolidynopentiofenon (α-PVP), znany jako "flakka" lub "narkotyk zombie" (ze względu 

powodowane nasilone urojenia paranoidalne i pobudzenie psychomotoryczne; doniesiono również 

o przypadku kanibalizmu po zażyciu tej substancji) znacznie stracił na rzeczywistej popularności, ze 

względu na zablokowanie jego produkcji w Chinach i zdelegalizowanie w wielu krajach na świecie 

(17).  

 

 

Substancje psychodepresyjne 

 

Są to związki hamujące aktywność OUN. Do NSP w tej grupie zaliczane są nowe 

benzodiazepiny, które nie zostały wprowadzone na rynek farmaceutyczny albo zostały z niego 

wycofane, a także opioidy syntetyczne (13, 18). Syntetyczne opioidy i nowe benzodiazepiny zyskują 

obecnie coraz większą popularność. Niepokój budzi ich silny potencjał uzależniający i toksyczny oraz 

trudności w ich wykrywaniu za pomocą rutynowych testów bazujących na materiale biologicznym 

(19). 

Obydwie grupy związków bywają określane mianem "substancji poimprezowych" (z ang. 

post-partying substances), gdyż sedacja po ich zażyciu wykorzystywana jest m. in. do opanowania 

lęku po przedawkowaniu substancji psychostymulujących, redukcji objawów abstynencyjnych lub 

łagodzenia innych skutków ubocznych związanych z ich zażyciem, takich jak niepożądane już 

pobudzenie psychoruchowe uniemożliwiające wypoczynek (20).  

Jednoczesne przyjęcie substancji stymulującej i opioidu określane jest  jako "speedball". 

Odnotowano wiele przypadków śmiertelnych spowodowanych synergizmem tych klas związków, 

gdyż niskie dawki opioidów mogą działać stymulująco na OUN (21). Ryzyko zatrucia zwiększa się 

przy łączeniu kilku substancji psychodepresyjnych (np. benzodiazepin z alkoholem) oraz przy 

preferowaniu iniekcji dożylnej jako drogi podania (najwyższa biodostępność) (22).  

Używanie opioidów o najsilniejszym powinowactwie receptorowym – analogów fentanylu, 

niesie ze sobą największe ryzyko przedawkowania. Do tej grupy zaliczamy m. in. furanylofentanyl, 

butyrylofentanyl i acetylofentanyl, przy czym najczęściej konfiskowanym w latach 2011-2016 w USA 

był związek wyjściowy – fentanyl. Karfentanyl jest jednym z najsilniejszych znanych opioidów – 

wykazuje ponad stukrotnie większe powinowactwo receptorowe od fentanylu. Spotykany jest m. in. 

jako zanieczyszczenie heroiny (23). Furanylfentanyl, cyklopropylofentanyl, U-47700 obecne są na 

polskim rynku m. in. w produktach: Gumiś, Talizman (GT, Zielony), China Breath. Substancje te 

zyskiwały w ostatnich latach na popularności (24). 

Substancja o symbolu U-47700 także zaliczana jest do opioidów. Wykazuje ona wysoki 

potencjał uzależniający. Wywołując nasiloną, jednak krótkotrwałą euforię, powoduje silną chęć do 

wzięcia następnej dawki, co wiąże się z ryzykiem przedawkowania (25).  

Działanie depresyjne opioidów na ośrodek oddechowy w pniu mózgu może, w przypadku  

przedawkowania, spowodować zgon w mechanizmie nagłego zatrzymania oddechu, szczególnie 

przy stosowaniu najsilniejszych opioidów, jakimi są fentanyle (22).  



Osoba pod wpływem opioidów, jak również innych substancji o działaniu hamującym 

aktywność OUN, jest zwykle splątana, podsypiająca, a objawem szczególnie charakterystycznym dla 

użycia opioidów są szpilkowate źrenice (24). Rozpoznanie zatrucia substancjami 

psychodepresyjnymi i różnicowanie objawów zatrucia opioidami i benzodiazepinami jest bardzo 

istotne, gdyż w obu przypadkach istnieje możliwość podania odtrutki. Podanie naloksonu odwraca 

wszystkie objawy zatrucia opioidami, łącznie z depresją oddechową (26).  

Doskonałym przykładem benzodiazepiny, która z substancji o zastosowaniu leczniczym stała 

się dość popularnym środkiem odurzającym, jest flunitrazepam, stosowany w celach rekreacyjnych 

albo podawany osobom trzecim jako „pigułka gwałtu”. Obecnie tylko w niektórych krajach 

flunitrazepam jest dopuszczony do obrotu jako lek o działaniu nasennym (27). Przykładem 

projektowanej benzodiazepiny niezarejstrowanej nigdy jako środek leczniczy jest etizolam (28). W 

odniesieniu do procentowej identyfikacji nowych narkotyków, nastąpił czterokrotny wzrost 

identyfikacji benzodiazepin na terenie Polski w roku 2018, w stosunku do roku 2017 (6). 

 

 

Substancje psychodysleptyczne 

 

Oddziaływanie substancji psychodysleptycznych na OUN wpływa na funkcjonowanie 

poznawcze i emocjonalne (13). Wiele z nich działa poprzez receptory serotoninowe. Są to tak zwane 

halucynogeny klasyczne (psychodeliki) – agoniści 5HT2A-R: fenyloetyloaminy (związki szeregu 2C-X i 

NBOM-e), lizergamidy, tryptaminy, piperazyny (29). Często występującą postacią rynkową 

psychodelików są kawałki papieru/tekturki nasączane odpowiednią substancją (kartoniki). 

Substancje te bywają również przyjmowane doustnie lub w iniekcjach (30). Kolejną klasą substancji 

halucynogennych są dysocjanty – agoniści NMDA-R, powodujące depersonalizację i derealizację. 

Należą do nich arylcykloheksaminy i morfinany. Trzecią grupę stanowią delirianty, czyli związki 

cholinolityczne – antagoniści mACh-R, wywołujące zespół majaczeniowy. Do związków 

psychodysleptycznych zaliczani są także agoniści CB1-R (kannabinoidy syntetyczne), agoniści D2R, 

GABA-A-R agoniści i inne grupy związków (29).  

Do najbardziej niebezpiecznych związków psychodysleptycznych należą NSP z rodziny 

NBOMe. Przykładowo, przyjęcie dawki 1,5mg LSD może wywołać nieprzyjemne doznania nie 

prowadząc przy tym do poważnego zatrucia, podczas gdy ta sama dawka substancji z grupy NBOMe 

może okazać się śmiertelna. Typowe objawy zatrucia tymi substancjami to m. in. objawy ze strony 

układu sercowo-naczyniowego (ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, nadciśnienie), krwawienia, 

zaburzenia neurologiczne (pobudzenie, agresja, drgawki), zaburzenia psychiczne (halucynacje, 

psychozy) (13).  

 

Syntetyczne kannabinoidy 

Kannabinoidy są substancjami psychoaktywnymi o działaniu mieszanym, które w zależności 

od przyjętej dawki mogą wykazywać działanie stymulacyjne, depresyjne lub psychodeliczne, a także 

kombinację tych działań. Najczęściej na rynku występują produkty roślinne zmieszane z NSP – 

syntetycznymi kannabinoidami, działającymi podobnie do Δ9-tetrahydrokannabinolu (THC), 

naturalnego związku psychoaktywnego występującego w marihuanie (13). 

Syntetyczne kannabinoidy najczęściej nie posiadają nazw zwyczajowych, natomiast nadaje 

się im odpowiednie kody literowo-cyfrowe, pochodzące od nazwy laboratorium, gdzie zostały 

otrzymane, przykładowo:  JWH – Laboratorium J.W Hoffmana, CP – Laboratorium Pfitzera. 

Przykładami sąanalogi cykloheksylofenolu (CP 47, 59, 497, 540), naftoloindole (JWH-018, 073), 



naftolopirole czy fenylocetyloindole (JWH 259). Związki te różnią się budową od THC występującego 

w konopiach, ale działają na te same receptory w organizmie. Syntetyczne kannabinoidy są 

zdecydowanie bardziej niebezpieczne niż marihuana, ze względu na silniejsze powinowactwo 

receptorowe i więcej objawów niepożądanych (31). W zatruciach kannabinoidami syntetycznymi, 

podobnie jak w zatruciach psychostymulantami, dominuje pobudzenie psychoruchowe. Jest ono 

zwykle znacznie silniejsze, niż te obserwowane po marihuanie. Występują także halucynacje, 

hipertensja, tachykardia, niekiedy drgawki. W wyniku ich zażycia może dojść do ostrego zespołu 

wieńcowego, udaru mózgu i zgonu (31, 32, 33). 

Należy podkreślić, że omawiane związki często są sprzedawane w mieszankach, także z 

substancjami należącymi do zupełnie innych grup, np. z tramadolem, kofeiną lub nikotyną (34). 

Ponadto, zróżnicowana zawartość syntetycznych kannabinioidów w mieszankach ziołowych 

dodatkowo zwiększa ryzyko wystąpienia poważnych działań ubocznych, w tym śmiertelnego 

przedawkowania (31).  

Jak wynika z powyższego, syntetyczne kannabinoidy stanowią wyjątkowo niebezpieczną 

grupę związków, szczególnie gdy trafiają w posiadanie osoby nie mającej świadomości co do rodzaju 

przyjmowanej substancji i związanych z nią zagrożeń, która "pierwszy raz chciałaby spróbować 

marihuany". 

 

 

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA DOPALACZY W POLSCE 

 
W roku 2017 w postaci publikacji książkowej zostały podsumowane wyniki badań z okresu 

kwiecień 2013 – czerwiec 2015, dostarczających wiedzy na temat postrzegania i używania NSP na 

terenie Polski, realizowanych przez SWPS i KBPN w ramach międzynarodowego projektu: I-TREND 

(Internet tools for research in Europe on new drugs). W ankiecie on-line wzięło udział 1385 osób, w 

której 88% stanowili młodzi mężczyźni i kobiety poniżej 25 roku życia. Opierając się na tych 

danych, autorzy badania wnioskują, iż w Polsce użytkownikami nowych narkotyków są głównie 

młodzież i młodzi dorośli. 

Najpopularniejszą substancją spośród podawanych przez badanych okazał się  mefedron 

(pomimo zdelegalizowania w roku 2011), którego zażycie podawało 34,1% respondentów 

zażywających jakikolwiek dopalacz, kiedykolwiek w życiu. Mefedron, bazując na odpowiedziach 

respondentów, okazał się piątą najpopularniejszą używką stosowaną chociaż raz w życiu, zaraz za 

alkoholem (97,8% respondentów), tytoniem (94,9%), marihuaną/haszyszem (93,1%) i 

amfetaminą/metamfetaminą (57,1%). Wiek pierwszego kontaktu z nowymi narkotykami to średnio 

około 17 lat. Prawie wszyscy respondenci mieli wcześniejsze doświadczenie używania alkoholu, 

tytoniu i narkotyków. Badane osoby to zazwyczaj mieszkańcy dużych miast, którzy mają 

stosunkowo niskie zarobki i są na utrzymaniu rodziców, uczą się, studiują lub dopiero rozpoczynają 

karierę zawodową. 

Do odczuwania negatywnych efektów ubocznych  przyznała się prawie połowa 

respondentów. Najbardziej szkodliwe okazały się: pentedron, alfa-PVP i etkatynon. Najczęściej 

odczuwanymi skutkami były: agresja i problemy z oddychaniem oraz duszności (zauważane przez 

około 1/4 respondentów); bóle mięśni, skurcze, szczękościsk oraz przegrzewanie organizmu 

(zauważane przez około 1/6 respondentów) (35). 

Na podstawie badania przeprowadzonego przez CBOS i KBPN, w 2016 roku o 

„dopalaczach” słyszało (znajomość terminu) 68% ankietowanych, a w 2018 roku – 64%. W roku 



2018, 1,3% (1,7% w 2016) badanych kupowało dopalacze w sklepach stacjonarnych. Z polskiego 

sklepu internetowego korzystało 1,4% (1,1% w 2016) uczniów, a ze sklepu zagranicznego – 1,4% 

(1,1% w 2016). Podobny odsetek badanych korzystał z ukrytych giełd internetowych, tzw. 

kryptomarketów – 1,8% 255 (1,1% w 2016). W inny sposób kupowało je 3,5% (2,3% w 2016) 

ankietowanych – od dilerów czy znajomych (36). 

 
W 2015 roku odnotowano rekordową liczbę interwencji medycznych, bo aż 7283 z powodu 

dopalaczy, co stanowiło trzykrotny wzrost w stosunku do roku 2014. W latach 2016–2018 liczba 

zatruć spadła do około 4300 przypadków, co nie zmienia faktu, że nadal jest to bardzo duża liczba 

(36). 

Tabela I prezentuje zestawienie danych na temat liczby podejrzeń zatruć dopalaczami z 

podziałem na województwa, w przeliczeniu na 100 tyś. mieszkańców w latach 2015-2018. 

Najwięcej zatruć odnotowuje się w województwie łódzkim i śląskim, przy czym są to wartości aż 

kilkakrotnie przekraczające te, obserwowane na terenie pozostałych województw. W latach 2015-

2017 zauważalny jest trend spadkowy co do liczby zatruć dopalaczami w skali kraju (6,37). 

 

Tabela I. Wskaźniki IMED (zatruć/podejrzeń zatruć NSP i środkami zastępczymi) na 100 tys. 

Mieszkańców poszczególnych województw Polski w latach 2015-2018 

 

                                 ROK 
 
WOJEWÓDZTWO 

2015 2016 2017 2018 

dolnośląskie 9,62 3,58 3,27 4,86 

kujawsko-pomorskie 22,48 9,25 10,89 12,59 

lubelskie 9,12 8,83 8,87 12,91 

lubuskie 40,38 13,65 6,29 15,46 

łódzkie 59,62 57,74 38,54 44,28 

małopolskie 4,16 3,32 7,7 4,41 

mazowieckie 8,07 3,57 4,96 5,63 

opolskie 2,99 0,6 1,21 1,61 

podkarpackie 6,62 1,26 0,93 2,44 

podlaskie 11,91 4,03 4,55 4,39 

pomorskie 16,15 11,3 7,5 4,74 

śląskie 40,34 21,41 27,72 24,51 

świętokrzyskie 10,44 11,21 8,48 5,05 

warmińsko-mazurskie 21,33 6,73 8,22 6,56 

wielkopolskie 20,1 9,12 10,76 8,3 

zachodniopomorskie 10,84 3,5 2,92 4,99 

średnia krajowa 18,92 11,19 11 11,08 

 

 

 

W Polsce od kilku lat największą popularnością wśród identyfikowanych grup nowych 

narkotyków cieszą się katynony i syntetyczne kanabinoidy. W 2018 r. te dwie grupy substancji 

łącznie stanowiły blisko 88% oznaczeń nowych narkotyków, w porównaniu do aż 93% w roku 

poprzednim. Poniżej w formie tabeli został przedstawiony udział przeważających substancji na 

polskim rynku dopalaczy w latach 2017-2018. Dominującą grupę stanowią katynony (4-CEC, N-



propylopentedron, HEX-EN, PV8, NEP, 3-CMC, 4-CMC, NEMNP, N-etylopentylon, α-PHiP, 4-Cl-α-

PVP), a resztę syntetyczne kannabinoidy (5F-ADB, MDMB-CHIMICA, FUB-AMB) (6). 

 

Tabela II. Liczba i rozkład procentowy najpopularniejszych nowych narkotyków (NSP i 

środki zastępcze) zidentyfikowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny w latach 2017-2018 na 

terenie Polski. 

 

                                rok 
substancja 2017 2018 

4-CEC 400 (17,68%) 203 (14,35%) 

N-propylopentedron 280 (12,37%) 99 (7,00%) 

HEX-EN 245 (10,83%) 168 (11,87%)  

5F-ADB 178 (7,87%) 152 (10,84%) 

PV8 152 (6,72%)   

NEP 129 (5,70%) 60 (4,24%) 

MDMB-CHIMICA 93 (4,11%)   

3-CMC 92 (4,07%)   

4-CMC 81 (3,58%) 42 (2,97%) 

NEMNP 51 (2,25%)   

N-etylopentylon   76 (5,37%) 

FUB-AMB   49 (3,46%) 

α-PHiP   42 (2,97%) 

4-Cl-α-PVP   38 (2,69%) 

  
 

  

razem 1701 (75,18%)  929 (65,66%) 

 

 

Zestawiając dane z obydwu tabel można spostrzec, że pomimo zidentyfikowania znacznie 

mniejszej liczby najpopularniejszych nowych narkotyków na terenie Polski (stanowiących ponad 

połowę udziału na rynku dopalaczy w Polsce) w roku 2018 (929 identyfikacji) w porównaniu do 

roku 2017 (1701 identyfikacji), średnia krajowa odnotowywanych zatruć na 100 tys. mieszkańców 

wzrosła w roku 2018 do 11,08, w porównaniu do 11,00 w roku 2017.  

Może to być efektem pojawiania się nowych, groźniejszych  narkotyków. Wyniki analiz 

laboratoryjnych pokazują, że na rynku narkotykowym w podobnych cenach sprzedawane są 

substancje o różnej czystości. W efekcie, nawet użytkownik posiadający wiedzę na temat 

zażywania zakupionej substancji może zostać zaskoczony mocą jej działania (35). 

 

 

PODSUMOWANIE 
 

Osobom, które wyizolowały bądź stworzyły substancje, będące dzisiaj związkami 

macierzystymi dla tysięcy nowych substancji psychoaktywnych, przyświecał szczytny cel – 

umożliwienie bądź pomoc w leczeniu różnych schorzeń.  Cel ten wiele razy został lub zostanie 

osiągnięty, jednak w wielu przypadkach identyfikacja nowych związków chemicznych przyczyniła się 

do powstania i rozpowszechnienia substancji nazywanych potocznie dopalaczami (w Polsce), z czym 

miało związek niedostateczne uregulowanie statusu prawnego tych substancji. Najbliższe lata 



pokażą, w jakim stopniu ostatnio wprowadzone zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii 

wpłyną na ograniczenie liczby zatruć dopalaczami. Raporty z lat 2017-2018 pokazują, że pomimo 

znacznego spadku liczby identyfikowanych NSP i środków zastępczych, liczba zatruć utrzymuje się na 

tym samym poziomie. Może to wynikać z pojawiania  się na rynku groźniejszych pochodnych 

zdelegalizowanych substancji i/lub ze wzrostu ilości dodawanych zanieczyszczeń do nowych 

narkotyków. Z tego powodu niezbędne jest przeprowadzanie kolejnych akcji edukacyjnych, 

zwiększających świadomość na temat dopalaczy wśród młodzieży i młodych dorosłych – grup 

wiekowych szczególnie zainteresowanych używaniem dopalaczy. 
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