
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji
https://archiwum.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16256,Minister-Mariusz-Blaszczak-o-walce-z-dopalacza
mi.html
2023-05-19, 17:33

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 29.06.2017

Minister Mariusz Błaszczak o walce z „dopalaczami”

 

 

Składam na ręce Komendanta Głównego Policji gratulacje za rozbicie grup przestępczych, które
zajmowały  się  handlem dopalaczami,  niesieniem śmierci  młodym ludziom  –  powiedział  Mariusz
Błaszczak,  minister  spraw  wewnętrznych  i  administracji,  podczas  czwartkowego  briefingu
podsumowującego  ostatnie  działania  Policji  i  innych  służb  wobec  handlarzy  „dopalaczami”.  –
Chciałbym podkreślić świetną współpracę służb i determinację związana z walką z „dopalaczami”
czyli tak naprawdę narkotykami – dodał.

Minister Mariusz Błaszczak zwrócił się również z apelem do rodziców i młodzieży – Proszę rodziców
aby zapewnili bezpieczeństwo swoim dzieciom, aby zwrócili uwagę na to, czy ich dzieci zażywają
dopalacze. Droga młodzieży, nie ulegajcie modom, nie ulegajcie presji środowiskowej, odmawiajcie
kiedy ktoś proponuje Wam dopalacze. One niosą śmierć .

Marek Posobkiewicz, główny inspektor sanitarny, zwrócił uwagę na to, że narkotyki i „dopalacze”
różnią się tylko nazwą. Dodał też, że wspólne działania różnych służb państwowych w walce ze
środkami  psychoaktywnymi  się  nie  skończą.  Także  Marek  Pasionek,  zastępca  prokuratora
generalnego, zwrócił uwagę na konieczność kooperacji w działaniach przeciw „dopalaczom” – Tylko
współpraca  służb  pozwoli  na  położenie  kresu  temu  patologicznemu  zjawisku  –  powiedział.
Nadinspektor Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji, w imieniu policjantów biorących udział
w akcjach podziękował ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi za słowa uznania, zaś prokuratorowi
Markowi Pasionkowi i Markowi Posobkiewiczowi, głównemu inspektorowi sanitarnemu za świetną
współpracę.  Poinformował też,  że z jego inicjatywy Komenda Główna Policji  prowadzi  działania
systemowe wymierzone w handel  „dopalaczami”.  W KGP utworzony został  zespół  opracowujący
rozwiązania prawne mające uczynić walkę z tego typu przestępczością jeszcze bardziej skuteczną.

Policja wspólnie z Państwową Inspekcją Sanitarną przeprowadziła działania wymierzone przeciwko
obrotowi środkami zastępczymi, tzw. dopalaczami. Akcja objęła cały kraj. Zabezpieczono pięć tysięcy
opakowań dopalaczy oraz znaczne ilości narkotyków. W realizację działań zaangażowanych było
1250  funkcjonariuszy  Policji,  340  pracowników  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej,  a  także
funkcjonariusze  Krajowej  Administracji  Skarbowej,  Państwowej  Straży  Pożarnej  oraz  Straży



Granicznej.

Dokonano  180  kontroli  punktów  sprzedaży  środków  zastępczych.  Przeszukane  zostały  44
pomieszczenia  i  132  pojazdy.  Funkcjonariusze  zabezpieczyli  m.  in.  prawie  5  tys.  opakowań  z
zawartością  środków  zastępczych.   Zlikwidowane  zostały  2  plantacje  konopi  indyjskich,
zabezpieczono ponad 5 kg marihuany, amfetaminę oraz inne proszki i susz o nieustalonym składzie
będące  najprawdopodobniej  środkiem  zastępczym.  W  sumie  zatrzymano  67  osób  -  działania
koordynowane były przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji.

Na szczególną uwagę zasługuje rozbicie przez CBŚ Policji dwóch grup przestępczych handlujących
szkodliwymi  dla  życia  i  zdrowia  substancjami.  29  osób  zajmujących  się  handlem  truciznami
zatrzymali  policjanci  CBŚ Policji  wspólnie  z  policjantami  KWP we Wrocławiu i  Rzeszowie oraz
funkcjonariuszami KAS na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. W stolicy Dolnego Śląska jednocześnie pod
kilkanaście adresów wkroczyli policjanci CBŚP z antyterrorystami ze SPAP, policjanci KWP Wrocław,
BOA KGP i funkcjonariuszami KAS. Zatrzymanych zostało 15 osób. Oprócz tego, zamknięty został
punkt dystrybucji trucizn. Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i
wprowadzania  do  obrotu  szkodliwych  substancji.  Na  wniosek  prokuratora  14  osób  zostało
tymczasowo aresztowanych.

W tym samym czasie na Podkarpaciu policjanci CBŚP z Rzeszowa zatrzymali 15 osób. Jak ustalili
policjanci działalność  prowadzona była pod szyldem legalnie działających firm najczęściej spółek.
Dopalacze wprowadzane były do obrotu jako legalny asortyment różnego rodzaju np. afrodyzjaki,
wyroby kolekcjonerskie, a także środki piorące i czyszczące. Tego rodzaju kamuflaż służyć miał do
stworzenia  otoczki  legalnie  działającej  firmy  a  także  utrudniać  skuteczne  działania  służb
odpowiedzialnych  za  zwalczanie  tego  procederu.
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