Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego
na 65. posiedzeniu Senatu
w dniu 17 listopada 2010 r.
Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Niepokoj¹ce informacje na temat powstaj¹cych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sklepów
z substancjami dzia³aj¹cymi podobnie jak œrodki odurzaj¹ce i psychotropowe pojawia³y siê sukcesywnie od d³u¿szego czasu. Dzia³aj¹c w ramach uprawnieñ, jakie przyzna³a nam, parlamentarzystom,
ustawa o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora, równie¿ ja kilkakrotnie wystêpowa³em w tej sprawie.
Pierwsze sygna³y o szkodliwoœci sprzedawanych substancji oraz niebezpieczeñstwie z tym zwi¹zanym
zosta³y przekazane pani minister zdrowia Ewie Kopacz ju¿ we wrzeœniu 2008 r. Dopiero jednak po up³ywie dwóch lat polski rz¹d, a nastêpnie parlament podj¹³ stosowne kroki w celu uniemo¿liwienia handlu
przedmiotowymi substancjami. Do tego jednak czasu by³y one ogólnodostêpne i legalne.
Równie¿ obecnie sieci zajmuj¹ce siê sprzeda¿¹ tych substancji, wykorzystuj¹c luki prawne, przenosz¹
siedziby za granicê, a nastêpnie stamt¹d za poœrednictwem Poczty Polskiej oraz firm kurierskich przesy³aj¹ te œrodki do odbiorców maj¹cych miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dlatego te¿ zwracam siê do Pana Premiera z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
1. Dlaczego pomimo systematycznie przesy³anych cz³onkom rz¹du sygna³ów o niebezpieczeñstwie,
jakie niesie ze sob¹ sprzeda¿ przedmiotowych substancji, aktywnoœæ w tym zakresie zosta³a zwiêkszona
dopiero po up³ywie dwóch lat od powstania pierwszych sklepów oferuj¹cych te œrodki?
2. Czy przewiduje Pan dalsze prace legislacyjne nad wprowadzeniem kolejnych zmian w ustawie
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia³aniu narkomanii, DzU z 2006 r. nr 179 poz. 1485, z póŸn. zm.,
i w jakim zakresie?
3. Czy zbyt szybko wprowadzone do ustawy zmiany, wskutek których doprowadzono do zamkniêcia
sklepów oferuj¹cych przedmiotowe œrodki, nie doprowadz¹ do pojawienia siê fali roszczeñ odszkodowawczych, skierowanych przez w³aœcicieli tych sklepów do Skarbu Pañstwa?
4. Czy w bud¿ecie pañstwa na 2011 r. zosta³y przewidziane takie œrodki oraz w jakiej wysokoœci?
5. Czy wyp³ata ewentualnych odszkodowañ z tego tytu³u nie nast¹pi kosztem innych wydatków bud¿etu pañstwa?

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski

