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KGP: DZIĘKI POLICJANTOM Z CBŚP NA CZARNY
RYNEK NIE TRAFIŁO PONAD 10 TON NARKOTYKÓW
Dzięki działaniom policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji na czarny rynek nie traﬁło w 2020
roku ponad 10 ton narkotyków. To więcej niż w 2019 roku, gdy funkcjonariusze przejęli ponad 7,2 tony
- informuje Komenda Główna Policji.
KGP podsumowuje pracę funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji w 2020 r. "Pomimo
bardzo trudnych warunków związanych z panującą pandemią w minionym roku policjanci CBŚP,
często przy współpracy z instytucjami polskimi i zagranicznymi doprowadzili do zebrania materiału
procesowego i przedstawienia zarzutów ponad 3,2 tys. osobom (2019 – prawie 3,8 tys.)". Jak
dodaje, "pomimo mniejszej liczby podejrzanych w stosunku do ubiegłego roku to 62 proc.
podejrzanych (2020 r. – ponad 2 tys.) usłyszało zarzuty kierowania lub udziału w zorganizowanej
grupie przestępczej, a warto zaznaczyć, że głównym zadaniem CBŚP jest identyﬁkowanie i
neutralizacja grup przestępczych".
W zeszłym roku funkcjonariusze CBŚP zabezpieczyli mienie należące do podejrzanych w wysokości
ponad 700 mln zł, które zostały zabezpieczone na poczet przyszłych kar.
"Dzięki działaniom policjantów CBŚP na czarny rynek nie traﬁło ponad 10 ton narkotyków (2019 –
ponad 7,2 tony). Działania były prowadzone nie tylko na terenie Polski, ale także poza granicami
kraju, gdzie przejęto ponad 4 tony narkotyków. Zabezpieczono nie tylko środki odurzające i
psychotropowe, ale także duże ilości prekursorów, co zapobiegło wyprodukowaniu kolejnych
narkotyków" - relacjonuje komenda. Podczas prowadzonych akcji w 2020 roku CBŚP zlikwidowało 31
laboratoriów narkotyków syntetycznych (w 2019 roku było ich 28). Miał być to także rekordowy rok
pod kątem likwidacji plantacji konopi indyjskich, których zlikwidowano 75 (w 2019 roku – 38). "Warta
uwagi jest liczba przejętych krzewów, w 2020 roku zabezpieczono blisko 40 tysięcy krzaków, gdy w
2019 roku było to ponad 11 tys., w tym przypadku wzrost nastąpił o 241 proc." - podaje.
KGP podkreśla również, że CBŚP prowadziło "zdecydowane działania zwalczające przestępczość
tytoniową". Przełożyło się to na zlikwidowanie 20 fabryk papierosów (w 2019 r. - 20), zabezpieczenie
ponad 190 mln szt. papierosów (w 2019 r. – blisko 212 mln szt.) oraz ponad 306 ton tytoniu (2019 r. –
ponad 324 tony). Dzięki przekazanym przez funkcjonariuszy CBŚP informacjom, służby krajów
UE identyﬁkować miały działalność grup przestępczych w tym obszarze na swoim terytorium. "W
wyniku tych działań zlikwidowano 4 działające fabryki papierosów, jak również zabezpieczono ok. 48
mln szt. papierosów, jak również ponad 123 tony krajanki tytoniowej" - wyjawił.
Czytaj też: Amunicja i celowniki dla policji za prawie 8 mln złotych
"Osiągnięte wyniki CBŚP oraz przeprowadzone akcje były możliwe także dzięki współpracy z

prokuraturą, policjantami Komend Wojewódzkich Policji, Strażą Graniczną, Centralnym Biurem
Antykorupcyjnym, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Krajową Administracją Skarbową,
Głównym Inspektoratem Sanitarnym, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej i innymi
polskimi instytucjami. Na szczególną uwagę zasługuje szeroko prowadzona przez CBŚP ścisła
współpraca międzynarodowa ze służbami i instytucjami wielu krajów, często przy wsparciu Europolu i
Eurojustu" - dodał.
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