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MOCNE UDERZENIE W PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWĄ
Blisko 3 tony przejętych narkotyków o wartości prawie 200 mln złotych to wynik dziesięcioletniej
działalności stołecznych policjantów z wydziału do walki z przestępczością narkotykową.
Funkcjonariusze zabezpieczyli w tym czasie ćwierć tony dopalaczy o łącznej wartości około 5 mln
złotych i zlikwidowali 23 laboratoria, w których trwała produkcja środków odurzających oraz
substancji psychotropowych. W ich ręce trafiło prawie tysiąc osób podejrzewanych o przestępstwa
narkotykowe.
Wydział do walki z przestępczością narkotykową funkcjonuje w Komendzie Stołecznej Policji już 10 lat. Dzięki doskonałemu
rozpoznaniu środowiska przestępczego, likwidacji laboratoriów i kanałów przerzutów oraz rozbijaniu całych grup, od
organizatorów i chemików do pojedynczych dilerów, policjanci skutecznie walczą z przestępczością narkotykową.
Zlikwidowanie największej fabryki amfetaminy w Polsce
Policjanci wielokrotnie zapobiegli wprowadzeniu na rynek znacznych ilości narkotyków, które produkowano w specjalnych
laboratoriach. W marcu 2014 roku funkcjonariusze zlikwidowali w gminie Czosnów największą fabrykę amfetaminy w Polsce.
Laboratorium składało się z czterech nowoczesnych linii do produkcji BMK oraz dwóch działających linii do produkcji płynnej
amfetaminy. Zabezpieczono wtedy prawie 20 kg amfetaminy o czarnorynkowej wartości 600 tys. złotych oraz 1000 litrów
BMK – półproduktu służącego do produkcji amfetaminy, z którego można uzyskać około 700 kg czystego narkotyku. Na
gorącym uczynku przestępstwa zatrzymano dwóch mężczyzn, którym przedstawiono zarzuty m.in. posiadania i produkcji
narkotyków.
Walka z nielegalnymi plantacjami konopi
Policjanci skutecznie walczą z grupami przestępczymi, które na terenie województwa mazowieckiego zakładają plantacje
marihuany. W październiku 2016 roku w powiecie płockim zostali zatrzymani dwaj obywatele Wietnamu, którzy uprawiali
rośliny mogące dostarczyć znaczną ilość środków odurzających. Jeden z nich był poszukiwany Europejskim Nakazem
Aresztowania. Funkcjonariusze zlikwidowali wtedy blisko 900 krzewów konopi oraz zabezpieczyli ponad 20 kg marihuany.
Kilka miesięcy później na terenie warszawskiej Ochoty policjanci odkryli plantację, na której rosło blisko 1200 krzewów
konopi indyjskich. Z tej ilości roślin można wytworzyć ponad 25 kilogramów środków odurzających. Oprócz krzewów
zabezpieczono także 28 kilogramów wysuszonych konopi. Za uprawę zarzuty usłyszało dwóch mężczyzn.
W powiecie legionowskim zlikwidowano z kolei plantację, a na niej prawie 2,5 kg gotowego suszu oraz 18,5 kg suszących się
krzewów. W pojazdach służących jako narkotykowe magazyny znaleziono natomiast ponad 5 kg kokainy oraz blisko 4 kg
heroiny.
Zatrzymania osób handlujących narkotykami
Na przełomie 2016 i 2017 roku policjanci przeprowadzili jedną z największych realizacji wymierzonych w handlarzy
narkotykami. W sprawie prowadzonej wspólnie z Prokuraturą Krajową w Warszawie zatrzymano 23 osoby, a wobec 19

podejrzanych o udział w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych sąd zastosował
tymczasowy areszt. Na poczet przyszłych kar grożących podejrzanym zabezpieczono mienie o łącznej wartości blisko 1,3 mln
złotych. Jak ustalili funkcjonariusze, od lipca 2015 roku osoby te wprowadzały do obrotu środki odurzające i substancje
psychotropowe na terenie województwa mazowieckiego. Przez półtora roku do klientów trafiło co najmniej 700 kg
narkotyków, głównie marihuany, ale także amfetaminy, haszyszu i kokainy. Czarnorynkową wartość tych środków
oszacowano na ponad 30 mln złotych.
Akcje wymierzone w rynek dopalaczy
Dopalacze to preparaty zawierające substancje psychoaktywne, które zagrażają życiu i zdrowiu. Powodują one w szybki i
nieodwracalny sposób zmiany w organizmie człowieka. Rynek dopalaczy stanowi bardzo niebezpieczne zjawisko. W jego
eliminacji najskuteczniejsza jest współpraca policjantów z różnymi podmiotami. Jednak nawet skrupulatna praca
funkcjonariuszy i inspektorów sanitarnych nie uchroni nieodpowiedzialnych osób przed zagrożeniem, jeżeli same będą
ryzykować własnym życiem To właśnie zażycie tych środków było przyczyną śmierci 16-letniego mieszkańca Warszawy we
wrześniu 2017 roku. Stołeczni policjanci, którzy zajęli się wyjaśnianiem okoliczności tego tragicznego zdarzenia, doprowadzili
do zatrzymania kilkunastu osób trudniących się wprowadzaniem dopalaczy na rynek krajowy i zagraniczny. W ich ręce trafił
również organizator tego procederu. Funkcjonariusze, jako pierwsi w kraju doprowadzili do zlikwidowania dwóch,
prawdopodobnie największych polskich sklepów internetowych oferujących do sprzedaży dopalacze, których bazy
znajdowały się na serwerach jednego z krajów azjatyckich.
Udaremnianie przemytu narkotyków
Policjanci wielokrotnie udaremnili przemyt takich narkotyków jak: kokaina, heroina, haszysz czy marihuana. Współpracują w
tym zakresie z amerykańską agencją narkotykową DEA oraz niemiecką i hiszpańską Policją. Odbiorcami narkotyków są
zorganizowane grupy przestępcze działające nie tylko w Warszawie, które następnie poprzez całą sieć dilerów dostarczają do
klienta produkt detaliczny, czyli tzw. działkę.
W 2017 roku funkcjonariusze udaremnili jeden z największych przemytów - ponad 57 kilogramów marihuany o
czarnorynkowej wartości 2 milionów 800 tysięcy złotych. Została ona przewieziona na terytorium RP z Hiszpanii w specjalnie
skonstruowanej skrytce w zbiorniku paliwa. Dzięki policjantom narkotyki nie trafiły na warszawski rynek, a organizator tego
procederu oraz kurier usłyszeli w prokuraturze zarzuty.
Natomiast w marcu 2018 roku funkcjonariusze wpadli na trop grup przestępczej, która przemycała narkotyki głównie z
krajów Europy Zachodniej, a następnie rozprowadzała na terenie całej Polski, zajmując się jednocześnie ich produkcją. Jak
ustalono, przykrywką dla przestępczego procederu była firma transportowa i inne firmy służące m.in. do „prania brudnych
pieniędzy” uzyskiwanych z handlu narkotykami. Policjanci zlikwidowali magazyn, w którym przechowywano środki
odurzające. W miejscu tym znaleziono również kilka jednostek broni palnej, w tym broń długą, kilkaset sztuk amunicji,
odznaki policyjne oraz kamizelki z napisem „Policja”. Przejęto około 220 kg marihuany, 48 kg amfetaminy, ok. 90 litrów
amfetaminy płynnej, z której można wyprodukować około 400 kg tego narkotyku, 4,5 kg kokainy oraz ponad tonę substancji
chemicznych wykorzystywanych w produkcji narkotyków. Zlikwidowano także linię produkcyjną amfetaminy, która mieściła
się w piwnicy na terenie warszawskiego Wawra. W budynku znajdował się metalowy reaktor o pojemności 750 litrów oraz
ukryty był magazyn narkotykowych prekursorów. Zabezpieczono tam między innymi 675 litrów BMK, 400 kg formamidu,
szkło laboratoryjne i czasze grzewcze, kwas solny, mrówkowy, inne odczynniki chemiczne oraz 2 pojemniki o pojemności
1000 litrów wypełnione częściowo odpadami poreakcyjnymi. Ilość tych substancji oraz pojemność reaktora świadczą o
produkcji narkotyków na ogromną skalę. Do chwili obecnej zatrzymano 7 osób, w sprawie zarzuty przedstawiono 4 osobom,
a wobec 3 sąd zastosował tymczasowy areszt. Na poczet przyszłych kar grożących podejrzanym zabezpieczono mienie o
łącznej wartości blisko 2 mln złotych.
Rozbijanie grup zajmujących się produkcją i przemytem narkotyków
Walka ze zorganizowanymi grupami przestępczymi, które zajmują się produkcją i wprowadzaniem na rynek znacznych ilości
narkotyków to jedno z priorytetowych zadań policjantów. W 2018 roku została rozbita jedna z największych grup, która
rozprowadzała środki odurzającej i substancje psychotropowe głównie na terenie powiatu piaseczyńskiego. Przez kilka
miesięcy intensywnej pracy, funkcjonariusze zatrzymali 36 osób, z których 26 zostało tymczasowo aresztowanych, a 6 objęto

policyjnym dozorem. Poza wprowadzaniem do obrotu środków odurzających, grupa miała na swoim koncie wymuszenia
rozbójnicze oraz inne przestępstwa. Dzięki funkcjonariuszom w areszcie znalazł się także 37-letni Artur A. ps. „Snajper”
podejrzany o kierowanie grupą oraz postrzelenie mężczyzny, a na rynek nie trafiły narkotyki o czarnorynkowej wartości
ponad 115 tysięcy złotych.
Działania policjantów z wydziału do walki z przestępczością narkotykową stale przynoszą kolejne efekty. W tym roku
funkcjonariusze zabezpieczyli już ponad 100 kg narkotyków, a w ich ręce trafiło 39 osób podejrzanych o przestępstwa
określone w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, wobec 35 z nich zastosowano tymczasowy areszt.
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