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DZIAŁANIA PRAWNE
UPN z dn. 24 kwietnia 2015

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 
oraz niektórych innych ustaw

Art.1.
w ustawie z dn. 29 lipca 2005 o P.N.

(Dz. U. z 2012 r poz. 124 oraz z 2015 r poz. 28)
wprowadza zmiany… 



Zacznijmy od terminologii :

„legal highs”, „herbal highs”, 
„designer drugs”, „bath salts”, „spice”, 
„plant feeders”, „research chemicals”
„party pills”, „happy pills”, „boosters”,

„enhancers”, „RC’s”, „uppers”



RODZAJE DOPALACZY :



• Związki o działaniu psychostymulującym

• Związki naśladujące działanie marihuany, 
syntetyczne kannabinoidy

• Związki halucynogenne, najczęściej 
pochodzenia naturalnego

• Związki naśladujące działanie opioidów



Podział i przedstawiciele nowych substancji 
psychoaktywnych :

grupa, przedstawiciele, pochodzenie  
Działanie stymulujące Pochodne katynonu:

Butylon, etylon, 
metylon,mefedron, MDPV, 

nafyron

syntetyk

j.w. Pochodne piperazyny:
BZP, TFMPP, 

metoksyfenylopiperazyna
(MeOPP), pFPP-

fluorofenylopiperazyna

syntetyk

j.w. Pochodne 
dimetyksofenylo-

etyloaminy

syntetyk



Syntetyczne kannabinoidy
(„Spice”)

Pochodne indolowe:
JWH-015, JWH-019, JWH-
073, JWH-122, JWH-200, 
JWH-210, JWH-250, JWH-
253, JWH-387, JWH-398, 

AM—694, RCS-4

Syntetyk

j.w. Pochodne 
cykloheksylofenolu:

CP-47, 497 i jego analogi

syntetyk

j.w. Klasyczne kannabinoidy:
AM-694; RCS - 4

syntetyk



Związki halucynogenne Salwinoryna A Naturalne
(Salvia divinorum)

Związki halucynogenne Amid kwasu lizergowego
(LSA)

Naturalne nasiona 
powojników

(sporysz)

j.w.
Dimetylotryptamina w 

połączeniu z pochodnymi 
beta-karboliny, harminy, 

harmaliny i 1,2,3,4-
tetrahydroharminy

Syntetyczna lub naturalna: 
psychodria virdis, mimoza 

stepowa, ruta stepowa, 
męczennica cielista

j.w. Muskaryna, kwas 
ibotenowy, psylocyna, 

psylocybina 

Naturalne,
Grzyby halucynogenne



Związki o działaniu 
opioidowym

Mitraginina,
7-hydroksymitraginina

Naturalne,
(Kratom: Mitragyna

speciosa)



Ogólne informacje typu:
„nie do spożycia przez ludzi”

lub
„nie badano w kierunku bezpieczeństwa 

stosowania i toksyczności”
ale…



Produkty handlowe bezpośrednio nawiązujące do 
określonego narkotyku np.:

„Coco power”, „ Crack Inside”, „EXTC”,
„Xtacy” 

lub do jego działania np.:
„Dynamite”, „Euforia”, „Explosion”, „Rocket Fuel”,

„Sextasy”, „Torpedo”



W przypadku produktów zawierających 
syntetyczne kannabinoidy szata graficzna 

opakowania budzi jednoznaczne skojarzenia z 
marihuaną.   



NPS nie zawierają deklarowanej substancji, skład 
jakościowy i ilościowy różni się w obrębie tej 

samej marki a nawet serii.

Ryzyko poważnych zatruć. 



Związki psychostymulujące

NPS o działaniu psychostymulującym określane 
są mianem „Odżywek do roślin” (Europa)

„sole do kąpieli”

(USA, Australia, Nowa Zelandia).



Sprzedaż – droga internetowa
Forma – proszek, kryształ, tabletka, kapsułka.



Syntetyczne katynony jako strukturalne analogi 
alkaloidu o działaniu psychostymulującym np.:
„khat, Catha edulis – czyli czuwaliczka jadalna”.



Budowa chemiczna-
amfetaminy

Budowa 
chemiczna-
mefedronu
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Budowa chemiczna-
MDMA (extazy) Budowa chemiczna-

metylenu
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Najbardziej popularne syntetyczne katynony
wykorzystywane do produkcji dopalaczy :

1. Mefedron (4-metylometkatynon)

2. Nafyron (naftylopirowaleron)  

3. MDPV 
(metylenodioksylopirowaleron)

4. Pentedron
(metyloaminowalerofenon)



Rynkowe pseudonimy syntetycznych katynonów:

„MMCat”, „MMC Hammer”, „Meow/Miaow”, „Meph”,
„Bubles”, „Fiskrens”, „Ronzio”, „Crab”, „Diablo XXX”,

„Blow”. 



Popularność „mefedronu” w kontekście jakości, 
czystości i ceny do klasycznych 
psychoaktywnych syntetyków

(amfetamina, MDMA)

…delegalizacja mefedronu w Polsce (2010 rok)



…wprowadzenie do sprzedaży „nafyronu”
(„Energy-1”, „NRG-1”, „Rave”)

…obecność „MDPV”
(„Magic”, „Maddie”, „Black Rob”, „super Coke”,

„PV”, „Cloud 9”, „Powered Rush”, 
„White Horse”)



Klasyfikacja do grupy I-P załącznika UPN
„mefedronu”, „nafyronu”,”pentedronu”

klasyfikacja do grupy IV-P załącznika UPN
„MDPV”



Najczęstsze sposoby stosowania (używania) 
syntetycznych katynonów…



…wciąganie sproszkowanej substancji i 
wchłanianie przez błony śluzowe nosa

…doustnie (tabletki, kapsułki, roztwory)

…metoda na „bombing”



Co się dzieje po zażyciu syntetycznych 
katynonów ?



Jakie są działania niepożądane po zażyciu 
syntetycznych katynonów?

Objawy :



 Sercowo – naczyniowe – przyspieszenie akcji serca, 
kołatanie serca, bóle w klatce piersiowej, wzrost 

ciśnienia tętniczego krwi.

 Psychiczne – drażliwość, agresja (czasem objawiająca 
się przemocą), niepokój, napady paniki, brak 

motywacji, wycofanie społeczne, depresja, myśli 
samobójcze.

 Neurologiczne – koszmary nocne, bezsenność, dreszcze, 
drgawki, wzrost temperatury ciała, rozszerzenie źrenic, 
zaburzenia widzenia, uczucie drętwienia, mimowolne 

ruchy kończyn, bóle i zawroty głowy.

 Percepcyjne – urojenia paranoidalne, omamy słuchowe 
i wzrokowe.

 Ostre psychozy paranoidalne



Pochodne piperazyny
Pochodne piperazyny należą do popularnych NPS.

Ze względu na budowę chemiczną związki te można 
podzielić na dwie podstawowe grupy:

1) N-benzylopiperazyna (BZP), 1-(3,4-
metylenodioksybenzylo)piperazyna 

(MDBP)
2) Pochodne fenylopiperazyny np.: 1-

(3chlorofenylo)piperazyna (mCPP), 
1-(3-trifluorometylofenylo) 
piperazyna (TFMPP), 1-(4-

metoksyfenylo)piperazyna (MeOPP)



Troszkę historii nt. piperazyny, oraz kiedy 
piperazyna pojawiła się na rynku substancji 

psychoaktywnych ?



W jakiej postaci sprzedawane są produkty 
zawierające pochodne piperazyny i pod jakimi 

nazwami?



Tabletki, kapsułki, proszek

„Bliss” (100 mg BZP i 50 mg TFMPP)

„Charge” (50mg BZP i 200mg TFMPP)

„Fast and Furious”, „Frenzy”, „Devils”, 

„Herbal Ecstasy”, „Legal X”, „Legal E”,

„Majik”, „Rapture”

Czasami tabletki pojawiają się w postaci z 
logo „Mitsubishi” lub uśmiechniętej 

twarzy



…tzw. metoda „hammer”
lub

wstrzyknięcie dożylne roztworu związku



Kto sięga po pochodne piperazyny i czemu po 
to sięgają ?



Jakie objawy wywołują pochodne piperazyny

 Wzrost aktywności psychofizycznej

 Podwyższona czujność

 Euforia

 Poprawa nastroju

 Wzrost empatii

 Łatwość komunikacji interpersonalnej

 Gadatliwość

 Anoreksja

 bezsenność



Działania niepożądane

• Bóle i zawroty głowy

• Wzmożone napięcie mięśni szkieletowych

• Drżenia ust

• Drgawki

• Nudności

• Wymioty

• Przyspieszenie akcji serca

• Kołatanie serca

• Bóle w klatce piersiowej



Zaburzenia psychiczne

• Niepokój

• Lęk

• Dezorientacja

• Omamy słuchowe i wzrokowe

• Nadwrażliwość na światło i dźwięk

• Zaburzenia myślenia o charakterze paranoidalnym

• Strach przed utratą kontroli nad swoim 
zachowaniem

• Rzadziej niewydolność nerek, utrata przytomności 



SYNTETYCZNE KANNABINOIDY („SPICE”)

Trochę historii…



„Spice” jako najliczniejsza grupa produktów 
zawierających NPS, jak również grupę , w której 
corocznie przybywa najwięcej nowych związków



Identyfikacja podstawowych związków 
psychoaktywnych obecnych w „Spice”

…tajemnica marihuanopodobnego działania 



Wyizolowanie dwóch związków w „Spice Diamond”
JWH-018 i CP 47,497-C8

jako silny agonista receptorów kannabinoidowych
typu 1 (CB 1)



Nazwy handlowe produktów typu
„Spice”

• „Aroma”, „Spicey”, „Spike 99”

• „Black Mamba”, „Smoke”, „Yukatan Fire”

• „Blaze”, „Silent Black”, „Zen”

• „Bombay Blue”, „Sensation”, „Zohar”

• „Chill out”, „Scope”, „Zohar 2010”

• „Chill zone”, „Scence”

• „Dream”, „Skunks”

• „Experience Chill”, „Moon Rocks”

• „Ex-ses”, „Mojo”

• „Fusion”, „Magic Silver”

• „Grilla”, „K 2”

• „Herbal Dream”, Herbal Incense”



Porcja rozdrobnionego, wysuszonego materiału 
roślinnego (liście, kwiaty, żywica) – nośnik 

syntetycznego kannabinoidu = 3 gramy

3 gramy = około 8 skrętów



Na opakowaniu najczęściej informacja:

„nie nadająca się do spożycia mieszanka zapachowa”
„produkt kolekcjonerski”

„mieszanka do aromaterapii”
„odświeżacz powietrza czy kadzidełko”



Nazwy marketingowe :

• Pedicularis densiflora (Indian Warrior)

• Leonotis leonurus (Lion’s Tail)

• Leomurus sibiricus (Siberian motherwort)

• Canavalia rosea (Bay bean)

• Nyphaeacaerulea (blue lotus)

• Scutellaria Nana (Dwarf Skullcap)

• Zornia latifolia (Maconha Brava)

• Pedicularis (Lousewort)

• Althaea officinalis (Marshmallow)

• Nelumbo nucifera (Pink Lotus)

• Trifolium pratense (Red Clover)

• Celowo wymieniono nazwy angielskie surowców roślinnych, ponieważ występują one na 
stronach internetowych oraz na opakowaniach „Spice”.



Grupy chemiczne syntetycznych kannabinoidów :

• Naftoiloindole (np. JWH-015, JWH-018, JWH-019, 
JWH-073, JWH-122, JWH-200, JWH-210, JWH-387, 
JWH-398

• Fenyloacetyloindole (np. JWH-250, JWH-253

• Cykloheksylofenole (CP-47, 497 i jego homologi)

• Benzoiloindole (np. AM-694, RCS-4)

• Klasyczne kannabinoidy (np. HU-210



Związki chemiczne zidentyfikowane w syntetycznych 
kannabinoidach

• Amidy kwasów tłuszczowych

• Związki prawdopodobnie pochodzące z materiału roślinnego 
lub zwierzęcego

• Substancje zapachowe, pochodne wanilii

• Konserwanty- benzofenon, kwas hydroksybenzoesowy

• Benzosean benzylu

• O-dezmetylotramadol, silny agonista receptorów 
opioidowych (zidentyfikowany jako składnik mieszanki 
zapachowej o nazwie „Krypton”)



Przyjmowanie produktów „Spice”

• Forma wziewna poprzez użycie fajki wodnej lub 
własnoręczna produkcja skrętów

• Palenie skrętów zmieszanych z tytoniem lub konopiami

• Przyjmowanie syntetycznych kannabinoidów doustnie w 
formie naparu przyrządzonego z zakupionego produktu



Efekty zażywania syntetycznych kannabinoidów

• Dobre samopoczucie

• Wzrost empatii

• Wzrost apetytu

• Zmniejszenie odczuwania bólu



Negatywne odczucia

• Zaburzenia koordynacji ruchowej

• Przyspieszenie akcji serca

• Wzrost ciśnienia tętniczego (o natężeniu znacząco 
wyższych niż w przypadku stosowania marihuany)

• Niepokój, omamy

• Osłabienie funkcji poznawczych

• Zaburzenia pamięci

• Zaburzenia poczucia czasu

• Zaburzenia metaboliczne



Kto i dlaczego najczęściej sięga po „Spice”?

• Główni użytkownicy – osoby poniżej 25 roku życia (przede 
wszystkim mężczyźni

• Eksperymentatorzy – Spice jako dodatek do marihuany

• W celu uniknięcia odpowiedzialności karnej

• W celu przeciwdziałania objawom zespołu odstawienia u 
osób uzależnionych



Niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem nowych 
substancji psychoaktywnych

• Wzrost zażywania w celach rekreacyjnych pomimo zaostrzenia przepisów 
dotyczących posiadania, produkcji, przetwarzania i obrotu NPS

• Toksyczność odziaływania na organizm

• Zażywanie wysokich dawek powoduje rozwój tolerancji, uzależnienie, oraz zespół 
abstynencyjny

• Wywołuje ciężkie zaburzenia psychiczne i neurologiczne

• Skład jakościowy i ilościowy produktu sprzedawanego jako „dopalacz” jest 
zmienny, co zwiększa ryzyko przedawkowania i działań toksycznych

• Nigdy nie ma pewności, że „dopalacz” zadziała w taki sam sposób jak ten kupiony 
wcześniej, nawet wówczas gdy jest to ta sama seria

• Przekonanie, że „dopalacze” działają słabiej od narkotyków, stosowanie wyższych 
dawek

• Łączenie „dopalaczy” z innymi związkami psychoaktywnymi 



c.d. niebezpieczeństw

• W produktach zawierających NPS wykryto obecność 
wielu leków, w tym m.in. (kofeiny) (w produktach o 
działaniu psychostymulującym)

• Leków miejscowo znieczulających, głównie 
lidokainy; lidokaina daje silne zdrętwienie dziąseł co 
jest mylnie odbierane jako wskaźnik jakości kokainy

• Fenfluraminy, metoklopramidu, czy zwiększającego 
potencję tadafinilu



Podsumowanie 

• W przypadku większości związków nie dysponujemy rzetelną 
wiedzą, opartą na wynikach badań naukowych i 
obserwacjach klinicznych na temat ich właściwości 
farmakokinetycznych (wchłanianie, czas działania w 
zależności od drogi podania i dawki, metabolizm)

• Spektrum działania farmakologicznego, toksyczności ostrej, 
toksyczności przewlekłej

• Interakcji z innymi lekami/substancjami odurzającymi

• Fakty te w połączeniu z trudnościami w identyfikacji 
związków odpowiadają za to, że leczenie zatruć 
„dopalaczami” jest wyłącznie leczeniem objawowym i 
niestety w wielu przypadkach nieskutecznym



Przypisy dotyczące „towaru” w polskich 
nazwach

• Spice

• Superman

• Cząstka Boga

• Anielski pył

• Mocarz

• Alfa pvp

• Big grin

• Buff

• Sztywny Misza

• Itd… 
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