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TONY NARKOTYKÓW PRZEJĘTE DZIĘKI CBŚP - 2018
REKORDOWY ROK W WALCE Z GANGAMI NARKOTYKOWYMI
Osiągnięte wyniki w mijającym roku należy uznać za rekordowe w walce z przestępczością
narkotykową. Dzięki działaniom policjantów CBŚP na czarny rynek nie traﬁ ponad 11 ton
narkotyków, zlikwidowano 22 laboratoria narkotyków syntetycznych, 40 profesjonalnie
zorganizowanych plantacji konopi indyjskich, na których zabezpieczono ponad 14 tysięcy krzewów.
Taki wynik to także efekt współpracy CBŚP z innymi służbami polskimi i zagranicznymi.
Rok 2018 Centralne Biuro Śledcze Policji zamyka jako kolejny, w którym dokonano znaczącego postępu w kwestii zwalczania
zorganizowanej przestępczości narkotykowej. Porównując rok bieżący z latami poprzednimi wyraźnie widać, że jest to rok
rekordowy zarówno pod względem ilości zabezpieczonych narkotyków, jak i rozpoznanych i rozbitych zorganizowanych grup
przestępczych. Warto zwrócić uwagę, że zlikwidowane grupy przestępcze w przeważającej części miały charakter
międzynarodowy, a także multiprzestępczy. Dzięki zaangażowaniu policjantów CBŚP w mijającym roku ustalono około 900
podejrzanych o przestępstwa narkotykowe, którym przedstawiono ponad 2 tysiące zarzutów z ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii. W minionym roku zabezpieczono ponad 11 ton różnego rodzaju narkotyków, w tym m.in.: amfetaminę – 711,4
kg (576,6 – 2017r.), haszysz – 7,7 tony (737,5 kg), heroinę – 2,4 kg (2,5), kokainę – 23,7 kg (67), marihuanę – niemal 1,5
tony (757 kg – 2017r.), prawie 90 tysięcy sztuk tabletek ecstasy i innych. Takie efekty były możliwe także dzięki współpracy
z prokuratorami, policjantami Komend Wojewódzkich Policji, Strażą Graniczną, Krajową Administracją Skarbową, Głównym
Inspektoratem Sanitarnym, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej i innymi.
Na szczególną uwagę zasługuje szeroko prowadzona przez policjantów CBŚP współpraca międzynarodowa. Cechą
charakterystyczną wielu grup przestępczych, w których główne role odgrywają obywatele polscy, jest fakt, że grupy te nie
działają na terenie naszego kraju. Ich członkowie mając świadomość, że przestępcza działalność w Polsce jest rozpoznana,
ale także licząc na większe zyski zaczynają działać w krajach UE. Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji chcąc
aktywnie przeciwdziałać nowym zjawiskom przestępczości zorganizowanej ściśle współpracują ze służbami i instytucjami
wielu krajów, pod egidą Europol-u i Eurojust-u. W tym celu wymieniane są na bieżąco informacje, ale przede wszystkim
planowane i realizowane są wspólne działania, podczas których rozbijane są grupy przestępcze, likwidowane plantacje
konopi indyjskich i laboratoria narkotyków syntetycznych. Dzięki informacjom policjantów CBŚP udaremniane są przemyty
ogromnych ilości narkotyków nie tylko do krajów europejskich, ale do wielu państw na świecie.
Kolejnym ważnym osiągnięciem CBŚP w mijającym roku jest zabezpieczenie ponad tysiąc litrów GBL. Jest to wyjątkowo
niebezpieczna substancja, silnie działająca na ośrodkowy układ nerwowy, której szczególnie znaczącą podaż zaobserwowano
w 2018 roku. W tej sprawie policjanci CBŚP współpracowali z organami ścigania wielu krajów, ponieważ grupa przestępcza
działała na terenie różnych państw europejskich.
Poniżej zaprezentowano tylko niektóre przykłady spraw realizowanych przez (lub z udziałem) CBŚP:

Policjanci z Zarządu w Łodzi wspólnie z Zarządem we Wrocławiu CBŚP, we współpracy z organami ścigania Pakistanu i Drug
Enforcement Administration USA w Gdyni w kontenerze zawierającym ładunek pościeli zabezpieczyli ok. 3 ton haszyszu. CBŚP zapobiegło gigantycznemu przemytowi haszyszu wartego 60 mln zł
Dzięki informacjom policjantów CBŚP z Zarządu w Warszawie w Irlandii zatrzymano 2 osoby (Polacy) i zabezpieczono 78 kg
marihuany. - Dzięki CBŚP, w Irlandii zatrzymano dwóch podejrzanych i zabezpieczono narkotyki
Na podstawie przekazanych informacji z Zarządu w Łodzi CBŚP ujawniono magazyn narkotykowy na terenie Holandii.
Zabezpieczono 3,6 tony haszyszu oraz prawie 2,5 tony prekursorów (substancji, których można wyprodukować lub przerobić
prekursory do produkcji narkotyków lub same narkotyki). - Ostatnie międzynarodowe efekty pracy CBŚP
W mijającym roku przeprowadzono działania na terytorium Holandii, Niemiec i Polski, w wyniku których zatrzymano w Polsce
i Holandii łącznie 15 osób. Zatrzymanym w Polsce 8 osobom postawiono zarzuty związane zarówno z kierowaniem, jak i
udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej. - Wielka międzynarodowa akcja CBŚP - działania w Polsce, Holandii i
Niemczech
Wiele sukcesów odnieśli policjanci CBŚP w walce z tzw. "dopalaczami", rozbijając kolejne grupy sprzedające te substancje
zabezpieczyli ponad 153 kg niebezpiecznych środków. W mijającym roku nastąpiła przełomowa zmiana w podejściu do
zjawiska nowych substancji psychoaktywnych. Została przyjęta tzw. deﬁnicja generyczna substancji objętych kontrolą
ustawową, zrównując „dopalacze” pod względem odpowiedzialności prawnej z narkotykami. CBŚP od lat zabezpieczało
znaczne ilości tych substancji, jednak ze względów prawnych i proceduralnych walka z tym niebezpiecznym zjawiskiem była
znacznie utrudniona.
Warto przypomnieć tylko niektóre z akcji CBŚP wymierzone przeciwko nowym substancjom psychoaktywnych:
Śledczy z CBŚP i Prokuratury Regionalnej w Białymstoku rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, likwidując przy tym
ostatnie działające na terenie kraju stacjonarne sklepy ze śmiercionośnymi substancjami, jakimi są dopalacze. Podczas
działań zatrzymano sześć osób i zabezpieczono ponad 2 kg substancji, która zostanie poddana badaniom. Jak się okazało
funkcjonariusze musieli działać bardzo szybko, ponieważ sprzedawcy próbowali pozbyć się dowodów paląc je w
przygotowanych piecach. - Ostatnie stacjonarne sklepy z dopalaczami zlikwidowane
Policjanci CBŚP i KWP we Wrocławiu, pod nadzorem Prokuratury Krajowej prowadzą śledztwo dot. zorganizowanej grupy
przestępczej, której członkowie rozprowadzali dopalacze, czym sprowadzali niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu
osób. W sprawie występuje 65 podejrzanych, z czego 46 zostało tymczasowo aresztowanych. Udział w grupie przestępczej
śledczy zarzucają 55 osobom, w tym 5 osób podejrzanych jest także o kierowanie nią. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa
mogła wprowadzić na rynek 480 tys. szt. dopalaczy, wartych nie mniejszej niż 14,4 mln zł. Podczas działań policjanci
zabezpieczyli m.in. 400 saszetek z nieznaną substancją, maczety, miotacze gazu, kastet, noże, miecze samurajskie, a nawet
tasery. - Potężne uderzenie w rynek dopalaczy, 15 osób aresztowanych
Policjanci CBŚP z Zarządu w Rzeszowie prowadzą śledztwo wspólnie z funkcjonariuszami z KWP w Rzeszowie i Państwową
Inspekcją Sanitarną, pod nadzorem łódzkiego wydziału Prokuratury Krajowej, w której występuje 83 podejrzanych.
Zatrzymanym zarzuca się m.in.: sprzedaż substancji psychoaktywnych. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie
należące do wszystkich podejrzanych na łączną kwotę ponad 8 mln zł. - Kolejne zatrzymania podejrzanych o sprzedaż
dopalaczy
15 kg śmiercionośnych substancji tzw. dopalaczy zabezpieczyli policjanci CBŚP w trakcie działań przeprowadzonych w woj.
wielkopolskim i podkarpackim. Podczas akcji zatrzymano trzy osoby, którym w Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wlkp.
przedstawiono zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez wprowadzenie do obrotu
ponad 44 kilogramów szkodliwych substancji. - Aresztowani za dopalacze
Pod kątem zabezpieczeń narkotyków, prekursorów, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych rok 2018
jest wyjątkowym. Świadczy to nie tylko o ogromnym zaangażowaniu policjantów, ale także o ich doświadczeniu, dobrym
rozpoznaniu środowiska przestępczego, znajomości zmieniających się światowych trendów narkotykowych, a także bardzo
dobrej współpracy z innymi podmiotami i instytucjami polskimi oraz zagranicznymi. Osiąganie takich wyników zobowiązuje
policjantów do dalszego rozwoju i ciągłego podnoszenia swoich kwaliﬁkacji, doceniając jednocześnie rolę innych służb

zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej.
Warto zobaczyć:
Rekordowe zabezpieczenie prekursora do produkcji amfetaminy i zatrzymanie podejrzanych to wspólny sukces CBŚP i KAS
Zlikwidowane trzy plantacje konopi, zabezpieczona broń palna i amunicja
CBŚP, KaOSG i Prokuratura Krajowa rozbili grupę, której członkowie przemycili 15 ton marihuany i sprzedali 300 kg
amfetaminy
Amfetamina miała traﬁć na warszawski rynek
Policjanci zlikwidowali dwie nielegalne uprawy konopi
Zlikwidowany szlak przemytniczy i zabezpieczone 185 kg narkotyków
Kolejny sukces wrocławskiego zarządu CBŚP w walce z narkobiznesem - zlikwidowane laboratorium metamfetaminy
Dane statystyczne na dzień 30.12.2018 roku
ij na podst. informacji Wydziału do zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej CBŚP
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