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WIESŁAW MĄDRZEJOWSKI 1

LEGALIZACJA ŚRODKÓW POCHODNYCH KONOPI 
INNYCH NIŻ WŁÓKNISTE A ZORGANIZOWANA 

PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA

Zmiany w prawie wielu krajów związane z dopuszczeniem do legalne-
go obrotu wybranych środków odurzających stały się w ostatnich latach 
procesem już nieodwracalnym. Także i w Polsce, co wydawało się jeszcze 
niedawno mało realne, dopuszczono marihuanę medyczną w niektórych 
jej postaciach do legalnego obrotu 2. Nowy art. 33a ustawy o przeciwdzia-
łaniu narkomanii 3 dopuszcza traktowanie jako surowca farmaceutycznego 
przeznaczonego do sporządzania leków recepturowych „ziele konopi innych 
niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie 
inne wyciągi z konopi innych niż włókniste oraz żywicę konopi innych niż 
włókniste”. Warunkiem dopuszczenia do obrotu tych substancji jest uzy-
skanie pozwolenia wydanego przez prezesa Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Otrzymane 
z tych substancji leki recepturowe uzyskują kategorię dostępności, o któ-
rej mowa w art. 23a prawa farmaceutycznego 4, tj. „wydawane z przepi-
su lekarza, zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe, 
określone w odrębnych przepisach”, z wyłączeniem lekarzy weterynarii. 
Jest to zmiana przełomowa. Pomimo braku jak dotąd skutecznych proce-
dur dotarcia do rynku marihuany medycznej oraz dystrybucji wśród osób 

1  Dr Wiesław Mądrzejowski — adiunkt w Instytucie Służby Kryminalnej 
WSPol w Szczytnie. Były ofi cer Biura do walki z PZ KGP i CBŚ. Autor wielu 
publikacji książkowych i artykułów dotyczących przestępczości zorganizowanej 
i metod jej zwalczania. Prowadzi badania w obszarze skuteczności środków oraz 
systemu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej. 

   Adres do korespondencji: <wiemod@wp.pl>.
2  Ustawa z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 

oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznacze-
nia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (DzU z 2017 r., poz. 1458).

3  Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (DzU z 2017 r., 
poz. 783).

4  Ustawa z 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. DzU 
z 2017 r., poz. 2211).
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ze wskazaniami medycznymi do jej stosowania, złamany został bezwzględ-
nie obowiązujący zakaz. Tym samym zaistniała realna szansa ograniczenia 
przynajmniej czarnego rynku pochodnych ziela konopi innych niż włókni-
ste, rynku którego faktycznie istnienie jest od dawna w Polsce tajemnicą 
poliszynela 5. 

Zmiany w polskim prawie wpisują się w tendencje ogólnoświatowe. Ziele 
konopi innych niż włókniste, czyli marihuana, jest dopuszczane w różnych 
formach do legalnego obrotu zarówno dla celów medycznych, jak i rekrea-
cyjnych. Istotnym momentem stało się wprowadzenie do legalnego obrotu 
marihuany w jednym z największych stanów USA — Kalifornii. Biorąc pod 
uwagę obszar i liczbę ludności tego stanu jest to największy administra-
cyjnie obszar na świecie, na którym dopuszczono do użytku rekreacyjnego 
ziele konopi innych niż włókniste. Decyzję w tej sprawie podjęto w wy-
niku referendum przeprowadzonego w tym stanie w 2016 r. Od 1 stycz-
nia 2018 r. osoby, które ukończyły 21. rok życia mogą legalnie stosować 
marihuanę do celów innych niż lecznicze, uprawiać do 6 krzaków konopi 
i posiadać do uncji (około 29 gramów) suszu tej rośliny.

Wymienione wyżej tylko dwa, jakże różne, przykłady otwarcia legalnego 
rynku narkotyków tzw. miękkich mają jedną istotną cechę wspólną. Za-
legalizowanie posiadania marihuany leczniczej czy rekreacyjnej, a także 
obrotu nią, to niezwykle silne uderzenie w bardzo rozbudowany nielegal-
ny rynek, który do tej pory był jedynym źródłem dotarcia do narkotyków 
miękkich. Obszar tego rynku był i jest nadal w zdecydowanej większo-
ści opanowany przez zorganizowane struktury przestępcze i przynosi 
im ogromne dochody.

Obserwując zmiany dotyczące możliwości legalnego korzystania z ziela 
konopi innych niż włókniste, wydaje się celowe podjęcie próby scharak-
teryzowania ich wpływu na zagrożenia ze strony zorganizowanych grup 
przestępczych, szczególnie tych, które dotąd zajmowały i zajmują się sze-
roko pojętą przestępczością narkotykową. Od lat nie ulega wątpliwości, 
że dochody zorganizowanych grup przestępczych z przestępczości narko-
tykowej są olbrzymie 6. Uzyskane z tego tytułu środki fi nansowe są o wiele 
większe niż te, którymi dysponują organy powołane do ich zwalczania 7.

5  Zob. Kora: nikt jeszcze nie umarł od marihuany. To inne środki robią kongo 
z mózgu, „Wprost”, 3 czerwca 2012 r., <https://www.wprost.pl/326095/Kora-
-nikt-jeszcze-nie-umarl-od-marihuany-To-inne-srodki-robia-kongo-z-mozgu>, 
6 lutego 2017 r.

6  Aktualne czarnorynkowe ceny marihuany w Polsce kształtują się w grani-
cach 30–50 zł za gram, natomiast haszyszu 30–40 zł za gram — zob. P. Kielski, 
Ceny marihuany w Polsce <www.supertrawka.pl/ceny-marihuany-w-polsce/com-
ment-1144>, 7 stycznia 2018 r.

7  J. Dallant, Międzynarodowy przemyt narkotyków. Wybrane zagadnienia [w:] 
A. Marek, W. Pływaczewski (red.), Kryminologiczne i prawne aspekty przestępczo-
ści zorganizowanej, Szczytno 1992, s. 84.
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Wybrane zagrożenia przestępczością narkotykową w Polsce

Opublikowane dotąd dane dotyczące zwalczania zorganizowanej prze-
stępczości narkotykowej w Polsce w 2016 r. 8 wydają się trudne do zinterpre-
towania ze względu na ich wyłącznie statystyczny charakter. Już jednak 
proste ich porównanie z wynikami działań Centralnego Biura Śledczego 
Policji (dalej jako CBŚP) w latach poprzednich oraz odniesienie tego do in-
formacji pochodzących z otwartych baz danych i raportów publikowa-
nych przez organizacje międzynarodowe oraz wybrane opracowania z in-
nych krajów pozwalają na wskazanie pewnych tendencji. Jest oczywiste, 
iż prognozowanie przyszłych zagrożeń dotyczących przestępczości narko-
tykowej jest niezbędne. Można wymienić tu kilka przyczyn, poczynając 
od ukierunkowania przyszłych przedsięwzięć profi laktycznych i policyj-
nych działań wykrywczych, przez społeczne i polityczne uwarunkowa-
nia dyskusji nad możliwością i formami legalizacji niektórych środków 
odurzających, aż po dostosowanie obszarów badań naukowych do naji-
stotniejszych problemów związanych z narkomanią i przestępczością nar-
kotykową. 

W ramach projektów badawczych skoncentrowanych wokół zaprojek-
towania i wprowadzenia do praktyki organów ścigania nowych narzędzi 
wspierających przede wszystkim czynności operacyjne 9 w sprawach nar-
kotykowych konieczne jest precyzyjne określenie realnie występujących 
zagrożeń. Pozwoli to na  dostosowanie możliwości technicznych tych na-
rzędzi oraz procedur ich stosowania do wykrywania czynów zabronionych. 
Konieczność prowadzenia tego typu badań np. na obszarze Europy wyni-
ka z najważniejszych dokumentów unijnych 10. Jakie więc tendencje moż-
na zauważyć w obszarze zagrożeń przestępczością narkotykową w Polsce 
w ostatnich latach? 

Jak już wspomniano podstawowymi pozaoperacyjnymi źródłami da-
nych o zagrożeniach przestępczością narkotykową są policyjne bazy 

8  CBŚP, Sprawozdanie z działalności Centralnego Biura Śledczego Policji 
za 2016 rok (w ujęciu statystycznym), Warszawa 2017, <http://www.cbsp.policja.
pl/cbs/do-pobrania/raporty-z-dzialalnosci/9890,Raporty-z-dzialalnosci.html>, 
14 kwietnia 2017 r.

9  Zob. projekt NCBiR nr DOB-BIO7/21/01/2015 — Kołowy Autonomiczny Na-
mierzacz i Analizator „KANIA”.

10  Zob. Strategia antynarkotykowa UE na lata 2013–2020 (2012/C 402/01) 
(Dz. Urz. Unii Europejskiej z 29 grudnia 2012 r., C 402/1), ust. 32.6: „Państwa 
członkowskie, instytucje i agencje UE powinny promować i wspierać badania, 
w tym badania stosowane, nad nowymi substancjami psychoaktywnymi i za-
pewniać współpracę i koordynację między sieciami na poziomie krajowym i unij-
nym, aby poprawić znajomość tego zjawiska. W ścisłej współpracy z EMCDDA 
należy zwiększyć monitorowanie w tej dziedzinie. Nacisk należy położyć na roz-
wój potencjału kryminalistycznego i toksykologicznego, jak również poprawę do-
stępności informacji epidemiologicznych”.
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danych. Do celów prowadzenia badań naukowych można uzyskać do nich 
dostęp za zgodą kierujących poszczególnymi jednostkami Policji. Korzy-
stanie z tych baz ma istotną zaletę ze względu na w miarę pełny obraz 
zagrożeń poszczególnymi formami przestępstw z ustawy o przeciwdzia-
łaniu narkomanii. Na podstawie prostych działań statystycznych można 
wskazać na tendencje w występowaniu poszczególnych form przestępstw. 
Wyciągnięcie na tej podstawie uprawnionych wniosków na przyszłość wy-
maga nałożenia otrzymanych danych statystycznych na informacje doty-
czące m.in:

 — zmian w obowiązujących przepisach prawnych dotyczących stopnia 
prohibicji narkotykowej w Polsce i w Europie, ze szczególnym uwzględ-
nieniem państw sąsiadujących z Polską;
 — danych dotyczących sytuacji ekonomicznej w kraju ze zwróceniem 
uwagi przede wszystkim na osoby w przedziale wiekowym szczególnie 
zagrożonym zjawiskiem narkomanii;
 — porównania odnotowanych zmian w zainteresowaniu mieszkańców 
kraju poszczególnymi postaciami substancji odurzających z zagroże-
niami wynikającymi ze stosowania innych używek, w tym szczególnie 
alkoholu.
Prognozowanie zmian w zagrożeniach przestępczością narkotykową 

można jak się wydaje w znacznym stopniu ułatwić przez wykorzystanie 
wiarygodnych otwartych baz danych. Stworzenie stałego systemu monito-
rowania danych w nich zawartych i ich korelacji z podstawowymi danymi 
policyjnymi mogłoby otworzyć drogę do stworzenia skutecznego systemu 
prognozowania w tym obszarze.

W chwili obecnej, analizując zaangażowanie zorganizowanych grup 
przestępczych w Polsce w produkcję, przemyt i obrót narkotykami, warto 
odnieść się jednak do danych z podstawowego źródła informacji, jakimi 
są coroczne raporty CBŚP (CBŚ), jednostki organizacyjnej Policji wyspe-
cjalizowanej w zwalczaniu zorganizowanych form przestępczości narko-
tykowej. Zorganizowane grupy przestępcze charakteryzują się w swoich 
przedsięwzięciach znaczną dynamiką, dostosowaniem kierunków i ich 
form do zmieniających się realiów. Podstawowym czynnikiem wpływają-
cym na ukierunkowanie tych grup na określone formy przestępczości nar-
kotykowej jest możliwość osiągnięcia maksymalnego zysku. W produkcji 
i obrocie narkotykami o zysku decydują relacje pomiędzy podażą i popy-
tem kształtowane przez takie czynniki, jak:

 — zapotrzebowanie (moda) na określone grupy środków odurzających,
 — dostępność tych środków,
 — koszty produkcji i dystrybucji,
 — bezpieczeństwo uprawy, produkcji i obrotu,
 — prawne uwarunkowania rynku narkotykowego w poszczególnych kra-
jach i regionach.
Wskaźnikiem podaży narkotyków w kraju są przede wszystkim dane 

dotyczące ich zabezpieczeń przez organy ścigania. To jak kształtowały się 
one na przestrzeni ostatnich pięciu lat w Polsce ukazuje tabela 1.
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Tabela 1
Dane o narkotykach zabezpieczonych przez organy ścigania 

 Zabezpieczony 
Narkotyk

Rok

2012 2013 2014 2015 2016

Amfetamina (g) 457 343 282 463 325 256 351 831 407 497

MDMA (g)* 750 000

Ecstasy (szt.) 14 062 17 690 28 383 50 659 71 744

Marihuana (g) 632 423 564 582 1 413 865 527 269 861 164

Haszysz (g) 16 254 5 157 23 065 484 320 1 191 962

Heroina (g) 2 701 3 271 266 894 1 932 5 768

Kokaina (g) 200 102 8 250 21 729 23 764 36 656

Krzewy konopi (szt.) 14 665 21 566 28 907 12 275 20 461
* MDMA — syntetyczny analog amfetaminy i meskaliny o działaniu stymulującym układ 

nerwowy (jak amfetamina), posiadający właściwości psychodeliczne (jak meskalina), G. Wo-
dowski, Narkotyki i ich używanie [w:] Polityka karna wobec osób używających narkotyków, 
Kraków 2005, s. 27, <www.narkomania.org./narkotyki/mdma/pl>, 14 kwietnia 2017 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań rocznych CBŚ/CBŚP, 

<www.cbsp.policja.pl/cbs/do-pobrania-/raporty-z-dzialalnosci/9890,Raporty-z-
-dzialalnosci.html>, 5 maja 2017 r.

Powyższe dane dotyczą jak już wspomniano zabezpieczeń związanych 
z działalnością zorganizowanych grup przestępczych i dokonanych przez 
CBŚP. Wszystkie jednostki Policji w kraju zlikwidowały w 2015 r. 1625 
upraw konopi innych niż włókniste, w których zabezpieczono łącznie 
102 713 krzewów oraz wykryto 18 laboratoriów produkcji narkotyków 
syntetycznych i prekursorów 11.

Z przytoczonych powyżej informacji wynika, iż organy ścigania w Polsce 
dokonują głównie zabezpieczeń narkotyków syntetycznych (amfetamina, 
ecstasy, MDMA) oraz pochodnych konopi indyjskich. 

Według danych policyjnych najczęściej ujawnianymi narkotykami w  
Polsce są  produkty konopi innych niż włókniste, czyli marihuana i ha-
szysz oraz amfetamina 12. Na wzrost zainteresowania tego rodzaju środ-
kami ze strony zorganizowanych grup przestępczych wskazuje się już 
od wielu lat 13. Narkotyki te są przemycane do Polski najczęściej z Belgii 

11  Raport MSWiA o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2015 r., s. 134, <https://
bip.mswia.gov.pl/bip/raport-o-stanie-bezpie/18405,Raport-o-stanie-bezpieczen-
stwa.html>, 19 kwietnia 2017 r.

12   Raport MSWiA o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2015 r.…, wyd. cyt., 
s. 126.

13  Zob. K. Laskowska, Obszary działalności zorganizowanych struktur prze-
stępczych w Polsce [w:] E. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana, 
Warszawa 2011, s. 111.
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i Holandii. Ciągle też ujawniane są znaczne ilości upraw i krzaków kono-
pi innych niż włókniste. Wyhodowane w Polsce rośliny niejednokrotnie 
posiadają wysoką zawartość THC. Zorganizowane grupy przestępcze pro-
wadzące te uprawy stosują od lat najbardziej nowoczesne metody z wy-
korzystaniem doświadczeń grup z innych krajów Europy 14. Uzasadnione 
jest stwierdzenie, iż pochodne konopi indyjskich są środkiem szczególnie 
popularnym w kraju i najbardziej dostępnym. Do popularyzacji korzysta-
nia z pochodnych konopi indyjskich na wielką skalę jest wykorzystywany 
Internet. Tylko na jednym z forów ofi cjalnie poświęconych tematyce mari-
huany i haszyszu zalogowanych jest ponad 20 tys. osób 15. Widoczna jest 
duża mobilność grup narkotykowych, które szybko dostosowują kierunki 
działalności do zmieniającej się sytuacji na rynku. Przemyt i obrót pochod-
nych konopi indyjskich oraz ich uprawa w Polsce przynoszą też największe 
dochody zorganizowanym grupom przestępczym. Zysk z tej formy działal-
ności stanowi często podwalinę do rozbudowy grupy i przejścia do innych 
form działalności, szczególnie o charakterze przestępstw ekonomicznych. 
Stąd też zaangażowanie w ten rodzaj działalności grup międzynarodowych 
w tym wietnamskich i ukraińskich.

W Polsce mamy obecnie jedynie nielegalny rynek narkotykowy. Efektem 
pełnej penalizacji każdej z form nielegalnego kontaktu ze środkami odu-
rzającymi jest objęcie karalnością przede wszystkim osób podejrzanych 
o posiadanie narkotyków. Spośród 27 tys. osób ustalonych przez policję 
w 2015 r. jako sprawcy przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkoma-
nii — 80,4 % stanowili podejrzani o posiadanie środków odurzających, 5,4% 
o handel tymi środkami, 4% o uprawę środków, a 3,7% o ich udzielanie 16.

Ze względu na strukturę rynku narkotykowego w Polsce działania Poli-
cji koncentrują się przede wszystkim na rozpoznaniu i likwidacji nielegal-
nych upraw, produkcji i obrotu produktami konopi innych niż indyjskie 
oraz narkotyków syntetycznych. W tego typu sprawie zastosowano także 
po raz pierwszy w lipcu 2017 r. instytucję konfi skaty rozszerzonej 17. Bio-
rąc powyższe od uwagę, wydaje się słuszne, iż także badania oraz prace 
rozwojowe nad narzędziami wspomagającymi czynności operacyjno-roz-
poznawcze w sprawach narkotykowych skoncentrowane zostały właśnie 
na tych dwóch grupach środków. 

14  Zob. A. Rapacki, Przestępczość w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej 
(stan rzeczywisty, prognozy, kierunki, przeciwdziałania) [w:] E. Pływaczewski 
(red.), Przestępczość zorganizowana. Świadek koronny. Terroryzm. W ujęciu prak-
tycznym, Kraków 2005, s. 548.

15  J. Komoszewski, Przestępczość narkotykowa [w:] W. Jasiński, W. Mądrze-
jowski, K. Wiciak (red.), Przestępczość zorganizowana. Fenomen. Współczesne 
zagrożenia. Zwalczanie. Ujęcie praktyczne, Szczytno 2013, s. 319.

16  Raport MSWiA o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2015 r.…, wyd. cyt., 
s. 125. 

17  Zob. Więzienie to za mało! Plantatorom konopi grozi także konfi skata ma-
jątku!, 420 Polska, 12 lipca 2017 r., <www.420polska.pl/wiezienie-to-za-malo-
-plantatorom-konopi-grozi-takze-konfi skata-majatku>, 7 stycznia 2018 r.
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Zagrożenia przestępczością narkotykową w Europie

Analiza danych zagranicznych potwierdza, iż zarówno w krajach Unii 
Europejskiej, jak i w Stanach Zjednoczonych największe zainteresowanie 
środkami odurzającymi koncentruje się na narkotykach syntetycznych 
(amfetamina i metamfetamina) oraz produktach pochodzących od konopi 
indyjskich innych niż włókniste. 

Dane zawarte w najnowszym raporcie Europejskiego Centrum Monito-
rowania Narkotyków i Narkomanii 18 (European Monitoring Centre for Drugs 
and Drug Addiction — dalej jako EMCDDA) wskazują na utrzymującą się 
tendencję zwyżkową w odniesieniu do produktów konopi indyjskich i sty-
mulantów. O ile w Europie Zachodniej i Południowej zwiększa się spożycie 
kokainy, to w Europie Północnej i Wschodniej dominuje amfetamina. W ca-
łej natomiast Europie rynek narkotykowy jest zdominowany przez produk-
ty konopi indyjskich zarówno od strony wartości towaru znajdującego się 
w obrocie, jak i wielkości konfi skat dokonywanych przez służby policyj-
ne. Produkcja, przemyt i dystrybucja tych środków jest ważnym środkiem 
fi nansowania europejskich grup przestępczych. Należy jednak zwrócić 
uwagę na istotne zjawisko wskazujące na społeczne usytuowanie zjawi-
ska korzystania z produktów konopi w Europie. Otóż przestępstwa z nimi 
związane — używanie i posiadanie ich na własny użytek stanowią trzy 
czwarte 19 wszystkich ujawnianych w Europie przestępstw narkotykowych. 

Badania, na których oparte zostały informacje zawarte w raporcie, zo-
stały przeprowadzone przy zastosowaniu metody analizy ścieków oraz 
na podstawie danych dotyczących konfi skat i danych sondażowych 20.

Dane szczegółowe dotyczące produktów konopi indyjskich w Europie 
wskazują na stały rozwój tego rynku i potwierdzają wyżej przedstawione ten-
dencje występujące w Polsce. Według tych danych w ubegłym roku produk-
tów konopi używało 22,1 mln osób, tj. 6,6% dorosłych (15–64 lata) mieszkań-
ców Europy. W porównaniu z rokiem 2015 jest to wzrost 2,8 mln osób i 0,9%. 
Produkty konopi są jeszcze bardziej popularne w środowisku osób młodych 
15–34 lata. Używało ich w 2016 r. 16,6 miliona osób w tym wieku, czyli 
13,3% całej populacji. W 2015 r. było to 14,6 mln — 11,7%. Przynajmniej raz 
w życiu środki te zażywało 83,2 mln, czyli 24,6% ogółu mieszkańców Europy. 

Na tym tle europejski rynek narkotyków syntetycznych jest zdecydowa-
nie ograniczony. W 2016 r. z amfetaminą miało kontakt 1,6 miliona osób, 
natomiast z MDMA 2,5 miliona osób w wieku 15–64 lata. Jest to łącznie 
1,3% mieszkańców Europy w tym wieku. Natomiast dominują tu zdecydo-
wanie osoby młode, w wieku do 34 lat — łącznie 3,4 mln. Przynajmniej raz 

18  EMCDDA, Europejski raport narkotykowy 2016. Tendencje i osiągnięcia, 
Luxemburg 2016, <www.emcdda.europa.eu/system/fi les/publications/2637/
TDAT16001PLN.pdf>, 16 kwietnia 2017 r. 

19  EMCDDA, Europejski raport narkotykowy 2015. Tendencje i osiągnię-
cia (Lizbona 2015) określał udział produktów konopi w rynku narkotykowym 
na około 80%.

20  EMCDDA, Europejski raport… 2016, wyd. cyt., s. 12.
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w życiu kontakt z narkotykami syntetycznymi miało około 25 mln miesz-
kańców Europy. Zwraca uwagę rozwój europejskiego rynku kokainy — 
3,6 miliona osób zażywających w ciągu ostatniego roku, który jest znacznie 
większy niż rynek opioidów (pochodnych maku) — 1,3 miliona osób.

Ważnym wskaźnikiem zagrożeń związanych z europejskim rynkiem 
narkotykowym jest jego przybliżona wartość. Ostatnia publikowana przez 
EMCDDA próba oceny wartości tego rynku dotyczy 2013 r. 21 Za najbar-
dziej prawdopodobny uznano przedział pomiędzy 21 a 31 miliardów euro. 
Dominującą rolę, także jeżeli chodzi o wartość rynku, odgrywają produkty 
na bazie konopi indyjskich, a wynosi ona od 8,4 do 12,9 mld euro, czyli 
ok. 38% całej wartości. Około 28% wartości rynku to heroina, następnie 
kokaina — 24% oraz amfetamina i MDMA — 11%. Przedstawione powyżej 
kwoty wskazują na rolę, jaką odgrywa obrót pochodnymi konopi indyj-
skich w dochodach europejskich zorganizowanych grup przestępczych.

Analizując kolejny wskaźnik, jakim jest liczba konfi skat poszczegól-
nych grup narkotyków, to także bezwzględnie dominują produkty konopi 
— marihuana i haszysz. Wynika to zarówno z dominującej pozycji tych 
produktów na rynku, jak i największej skuteczności policji w ich odzyski-
waniu. Marihuana była przedmiotem 50% konfi skat, haszysz 24%, nato-
miast 3% konfi skat to rośliny konopi indyjskich. Drugą grupę stanowiły 
kokaina i crack — 9%, natomiast narkotyki syntetyczne, tj. amfetamina 
i MDMA — 7% konfi skat. W 229 tys. konfi skat haszyszu odebrano 574 
tony, a w 4 tys. konfi skat marihuany — 139 ton. Haszysz jest często kon-
fi skowany w dużych ilościach podczas transportu pomiędzy państwami. 
Dwie trzecie skonfi skowanego w Europie haszyszu odebrano w Hiszpa-
nii, która stanowi główny punkt przemytu pochodnych konopi produko-
wanych w Maroku. Największe ilości marihuany konfi skowano w Turcji. 
Można domniemywać, iż najczęściej przedmiotem konfi skat były niewielkie 
jednorazowo ilości marihuany przeznaczone do celów osobistych. Odnoto-
wano także około 200 przypadków konfi skaty oleju z konopi powszechnie 
wykorzystywanego do celów leczniczych. 

Z dużą dozą prawdopodobieństwa można sformułować tezę, iż zwal-
czanie przestępstw związanych z produktami konopi stanowi największe 
obciążenie dla europejskich służb policyjnych i celnych. Przy ograniczo-
nych środkach, jakimi one dysponują, powoduje to istotne obniżenie sku-
teczności walki z przestępczością związaną z innymi rodzajami środków 
odurzającymi. Wniosek ten powinien zostać poważnie wzięty pod uwagę 
w dyskusji nad strategią antynarkotykową w Europie i na świecie.

Zwalczanie produkcji narkotyków, ich przemytu i obrotu nimi w Europie, 
koordynowane jest przez kilka instytucji europejskich 22 działających w ra-
mach europejskiej strategii antynarkotykowej na lata 2013–2020 23. Jako 
najistotniejsze działania policyjne związane ze zwalczaniem przestępczości 

21  Tamże, s. 18.
22  M.in. Europol, Eurojust, Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli 

Chorób (ECDC), Europejska Agencja Leków (EMA).
23  Strategia antynarkotykowa UE na lata 2013–2020 (2012/C 402/01), 

(Dz. Urz. UE z 29 grudnia 2012 r., C 402/1).
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narkotykowej wymienia się tam: działania wywiadowcze, nadzór morski, 
nadzór nad transportem, wykrywanie i śledzenie przepływów pieniężnych, 
kontrolę granic, śledzenie przepływu przemysłowych środków chemicz-
nych. W tych ramach mieszczą się także wszelkie przedsięwzięcia zmie-
rzające do technicznego wsparcia czynności operacyjno-rozpoznawczych 
określanych w strategii jako wywiadowcze. Szczególną uwagę warto 
zwrócić na ustalenie priorytetów koordynacji polityki antynarkotykowej 
UE między państwami członkowskimi, instytucjami, organami i inicjaty-
wami UE w celu unikania powielania działań oraz osiągnięcia skuteczno-
ści wymiany informacji. 

Skuteczność zwalczania przestępstw narkotykowych w Europie ogra-
niczona jest przede wszystkim strukturą ujawnionych form tej przestęp-
czości. W latach 2006–2014 liczba zgłaszanych przestępstw narkotyko-
wych w Europie wzrosła o 34%. W roku 2014 zgłoszono około 1,6 mln 
takich przestępstw z udziałem około miliona sprawców. Około 57% zgło-
szonych przestępstw związanych było z konopiami indyjskimi, a aż 75% 
przestępstw polegających na posiadaniu nielegalnych substancji dotyczyło 
produktów konopi indyjskich. Jasno wynika stąd, iż znaczna większość 
sił i środków instytucji zwalczających przestępczość narkotykową w Eu-
ropie jest ukierunkowana na wykrywanie i zwalczanie takich środków 
oraz amfetamin i MDMA 24. Przedsięwzięcia służb policyjnych są ze swej 
natury mało skuteczne. Polegają na ujawnianiu już istniejących zagrożeń, 
bieżącym represjonowaniu osób korzystających ze środków odurzających. 
Spośród krajów, które prowadzą w Europie stałe badania dotyczące tego 
problemu — osiem stwierdziło wzrost wskaźnika używania, cztery sta-
bilizację trendu, a tylko jeden jego spadek. Szacuje się, iż stale używa 
produktów konopi około 1% całej populacji Europy, a większość z nich 
to osoby w wieku 15–34 lat. 

Kwestia liberalizacji przepisów antynarkotykowych jest często przed-
miotem postulatów o charakterze politycznym. Tak się stało w trakcie 
ostatnich wyborów prezydenckich we Francji. Nowo powołany po wybo-
rach minister spraw wewnętrznych — Gerard Collomb zapowiedział zmia-
ny w postępowaniu w tego typu sprawach. W 2016 r. we Francji zakaz 
posiadania narkotyków złamało około 180 tys. osób, a na każde takie 
zdarzenie policja francuska poświęciła przeciętnie 6 godzin. Czynności 
te mają zostać uproszczone, natomiast posiadanie marihuany do celów 
rekreacyjnych nie zostanie zalegalizowane. Legalne jest natomiast posia-
danie marihuany do celów leczniczych, zapisywanych przez lekarzy, a tak-
że obrót nią, w  chorobach, takich jak: padaczka, bezsenność, ADHD czy 
choroba Alzheimera 25.

Coraz częściej w analizach dokonywanych przez wyspecjalizowane 
organizacje antynarkotykowe zwraca się uwagę na efektywność przede 

24  EMCDDA, Europejski raport… 2016, wyd. cyt., s. 33.
25  M. Rębała, Legalizacja marihuany. Czy Europa pójdzie drogą USA?, „Gaze-

ta Wyborcza” online, <http://wyborcza.pl/7,75399,22042568,legalizacja-marihu-
any-czy-europa-pojdzie-droga-usa.html>, 2 lipca 2017 r.
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wszystkim profi laktyki narkotykowej oraz wczesnej interwencji stosowa-
nej w celu zapobiegania przyjmowaniu narkotyków i leczenia przypadków 
uzależnień. Podkreślić tu trzeba ostrożną jeszcze konstatację wynikającą 
z międzynarodowego przeglądu dokonanego przez Światową Organizację 
Zdrowia (WHO) dotyczącego szkód powodowanych przez użycie konopi 
indyjskich 26. Wnioski wynikające z tej analizy wskazują, iż trudne jest 
określenie „bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego pomię-
dzy konsumpcją konopi indyjskich a zdrowiem i sytuacją społeczną, 
choć w badaniach obserwacyjnych można dostrzec pewne powiązania” 27. 
Dlatego też strategie polityki narkotykowej w Europie skoncentrowane 
np. na przyjmowaniu produktów konopi przez młodzież są powiązane rów-
nocześnie z działaniami dotyczącymi alkoholu i nikotyny. Przedmiotem 
oddziaływania profi laktycznego są środowiska, z którymi młodzież najmoc-
niej się utożsamia, tj. z rodziną i szkołą. Wydaje się, iż preferowanie tego 
typu działań wśród młodych ludzi może okazać się znacznie skuteczniejsze 
niż działania policyjne mające charakter represyjny i stygmatyzujące ich 
praktycznie na całe życie. 

Ogromnym rynkiem narkotykowym, jak też źródłem ich dostaw do Eu-
ropy, jest Rosja. W ostatnich latach jest już ona nie tylko krajem tranzyto-
wym, ale i rynkiem zbytu. Zorganizowana przestępczość narkotykowa jest 
dla grup przestępczych w tym kraju „pewnym źródłem dochodów” 28, a we-
dług niestety niepotwierdzonych obiektywnie danych zmniejsza się tam 
udział w obrocie narkotyków miękkich na rzecz narkotyków twardych.

Zagrożenia przestępczością narkotykową i ich zwalczanie 
w Stanach Zjednoczonych

Podejmując próbę oceny tendencji zmian zachodzących na rynkach 
narkotykowych, wskazane wydaje się sięgnięcie po informacje spoza Eu-
ropy. Największym obszarem konsumpcji środków odurzających na świe-
cie są Stany Zjednoczone, stąd też istotną wartość dla określenia zagro-
żeń i metod ich zwalczania powinny mieć informacje zawarte w dwóch 
dokumentach: Drug Enforcement Administration programs (dalej jako DEA)  
— który określa obszary o największej intensywności obrotu narkotykami 
w USA (High Intensity Drug Traffi cing Areas — HIDTA) 29 oraz w dorocznej 
informacji przygotowanej przez DEA, czyli federalną służbę antynarkoty-
kową USA 30.

26  EMCDDA, Europejski raport… 2016, wyd. cyt., s. 54.
27  Tamże, s. 54.
28  K. Laskowska, Przestępczość w Rosji z perspektywy kryminologii i prawa 

karnego, Białystok 2016, s. 154.
29  <www.dea.gov/os/hidta.shtml>, 23 stycznia 2017 r.
30  U.S. Department of Justice. Drug Enforcement Administration, 2016 National 

Drug Threat Assessment. Summary, DEA-DCT-DIR-01-17, November 2016, <www.
dea.gov/resource-center/2016%20NDTA%20Summary.pdf>, 23 stycznia 2017 r.
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Program HIDTA uchwalony został przez Kongres Stanów Zjednoczonych 
w ramach Anti-Drug Abuse Act z 1988 r., wprowadzając zasady i formy 
pomocy dla federalnych, stanowych, lokalnych oraz szczepowych 31 insty-
tucji ochrony prawa działających na obszarach szczególnie zagrożonych 
obrotem narkotykami w USA. Analizy efektywności przebiegu programu 
opracowywane są cyklicznie, najczęściej w odstępach rocznych. Progra-
mem tym zarządza Narodowe Biuro ds. Kontroli Narkotyków (Offi ce of Na-
tional Drug Control Policy — dalej jako ONDCP). W chwili obecnej pro-
gram realizowany jest na 28 obszarach obejmujących około 16% hrabstw 
w USA i 60% mieszkańców kraju. Hrabstwa objęte programem HIDTA 
znajdują się w 46 stanach USA, a ponadto na obszarze Puerto Rico, ame-
rykańskich Wysp Dziewiczych oraz Dystryktu Columbia. W realizacji pro-
gramu podstawową rolę odgrywa DEA. Do jego wykonania oddelegowa-
nych zostało w 2015 r. 589 specjalnych agentów przygotowanych do jego 
realizacji. Na szczeblu lokalnym programy są zarządzane przez zarządy 
wykonawcze składające się z  tej samej liczby przedstawicieli federalnych 
oraz lokalnych instytucji ochrony prawa. W 2012 r. budżet roczny HIDTA 
wynosił 2 miliony USD. 

Celem HIDTA jest ograniczenie obrotu i produkcji narkotyków w USA 
przez realizację następujących przedsięwzięć:

 — ułatwianie współpracy pomiędzy federalnymi, stanowymi, lokalnymi 
i szczepowymi instytucjami ochrony prawa przez wymianę informacji 
oraz podejmowanie skoordynowanych przedsięwzięć w realizacji 
obowiązujących przepisów;
 — rozwój przedsięwzięć wywiadowczych prowadzonych przez instytucje 
ochrony prawa wszystkich szczebli;
 — realizację efektywnego przebiegu czynności w obszarze wywiadu kry-
minalnego prowadzonego przez instytucje ochrony prawa, aby ułatwić 
planowanie na poziomie strategicznym i operacyjnym;
 — wsparcie skoordynowanych planów działania zawierających najbar-
dziej efektywne środki mogące ograniczyć wprowadzanie do obrotu 
nielegalnych narkotyków na terenie USA i innych krajów.
Objęcie określonego obszaru programem HIDTA jest uwarunkowane 

spełnieniem następujących kryteriów:
 — obszar jest rozpoznany jako centrum nielegalnej produkcji narkotyków, 
nielegalnego importu i ich dystrybucji;
 — miejscowe organy ochrony prawa są zaangażowane w przedsięwzięcia 
mające na celu rozwiązanie problemu narkotykowego na danym te-
renie, przy czym wykazują zdecydowane zaangażowanie w tym kie-
runku;
 — zagrożenia przestępczością narkotykową na tym terenie mają szcze-
gólnie szkodliwe oddziaływanie zarówno na tym obszarze, jak i w in-
nych częściach kraju;

31  Dotyczy programów realizowanych na obszarach administracji rezerwatów 
Indian.
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 — wprowadzenie skutecznych przedsięwzięć wspierających ze szczebla 
federalnego jest konieczne dla odpowiedniego wsparcia działań anty-
narkotykowych na tym terenie.
Biorąc pod uwagę rejony szczególnie zagrożone przestępczością nar-

kotykową w Polsce można się zastanowić nad celowością wprowadzenia 
rozwiązań szczególnych zbliżonych do HIDTA. Obszar Polski jest niepo-
równywalnie mniejszy niż USA, ale — biorąc pod uwagę dane statystyczne 
dotyczące ujawnień poszczególnych typów przestępstw narkotykowych — 
wydaje się wskazane rozważenie celowości wprowadzenia tego typy pro-
gramu. Może to także dotyczyć kwestii planowania dalszych przedsięwzięć 
oraz wykorzystania efektów osiągniętych w ramach projektów badawczych 
realizowanych w sferze przeciwdziałania i zwalczania przestępczości nar-
kotykowej. Poza zagrożeniami określonymi na podstawie danych staty-
stycznych należy też wziąć pod uwagę m.in. zaangażowanie miejscowych 
jednostek Policji i innych służb i instytucji w zwalczanie przestępczości 
narkotykowej oraz zagrożenia wykraczające poza określony region, a ma-
jące zasięg ogólnokrajowy. 

Kolejnym dokumentem zawierającym ocenę zagrożenia przestępczością 
narkotykową w USA jest 2016 National Drug Threat Assessment Summary 32.

2016 National Drug Threat Assessment Summary jest dokumentem 
corocznie przygotowywanym przez DEA. Jego celem jest ocena zagrożeń 
przestępczością narkotykową występujących na terytorium Stanów Zjed-
noczonych. Ponadto niezwykle ważną częścią tego opracowania są bar-
dzo liczne przykłady działań zwalczających tę przestępczość, stosowanych 
w tym celu metod i narzędzi. Systematyka dokumentu oparta jest o anali-
zę zagrożeń wynikających z produkcji, przemytu poszczególnych rodzajów 
narkotyków oraz obrotu nimi. Wyodrębniono ponadto rozdziały dotyczące 
działalności zorganizowanych grup przestępczych.

W obszarze zagrożeń oraz rozwiązań związanych z pochodnymi konopi 
indyjskich dokument ukazuje wiele niezwykle istotnych informacji oraz 
propozycji skutecznych przedsięwzięć.

Na wstępie warto odnieść się do mało znanych rozwiązań prawnych 
obowiązujących na terenie Stanów Zjednoczonych. Federalna prohibicja 
na produkcję, posiadanie marihuany oraz obrót nią obowiązuje w USA 
od 1937 r., kiedy ustanowiony został Marihuana Tax Act 33, zmieniany 
i uzupełniany w roku 1952, w 1968, 1970, oraz w 1973. W prawie fe-
deralnym USA marihuana pozostaje nadal nielegalna, chociaż wiele sta-
nów zniosło karalność uprawy, posiadania oraz/lub używania marihuany 
w określonych granicach.

W 1973 r. rozpoczął się proces dekryminalizacji marihuany. W ówczesnej 
National Commission on Marihuana and Drug Abuse opublikowałany został 
raport Marihuana: A Signal of Misunderstanding, w którym rekomendowano 

32  U.S. Department of Justice. Drug Enforcement Administration, 2016 Na-
tional Drug…, wyd. cyt.

33  The Marihuana Tax Act of 1937, <www.druglibrary.org/schaffer/hem/tax-
act/mjtaxact.htm>, 17 kwietnia 2017 r.
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tylko ograniczoną prohibicję oraz dekryminalizację posiadania małych ilo-
ści marihuany. Aktualnie 20 stanów oraz Washington DC zalegalizowały 
marihuanę w różnym stopniu. Dekryminalizacja zazwyczaj polega na  ogra-
niczeniu karalności lub zezwala na posiadanie małych ilości „do osobiste-
go użytku” bez ponoszenia odpowiedzialności karnej. Ponadto w stanach 
Nevada, North Carolina i Ohio posiadanie marihuany do osobistego użytku 
jest wykroczeniem, natomiast w stanie Missouri taki przepis obowiązuje 
od stycznia 2017 r.

Od 1996 r. w USA rozpoczął się proces legalizacji marihuany do celów 
medycznych. Obecnie marihuanę można legalnie wykorzystywać do ce-
lów medycznych w 25 stanach oraz w Waszyngtonie DC. Poszczególne 
stany posiadają własne programy wykorzystywania marihuany do celów 
medycznych. Na przykład na dzień 1 stycznia 2016 r. w stanie Kolorado 
miejscowy organ zajmujący się kontrolą rynku (Marijuana Enforcement 
Division — MED) wydał 1473 zezwolenia na prowadzenie działalności 
w tym obszarze na terenie stanu. Stan Nowy Jork zezwolił na pięć ob-
szarów upraw marihuany obsługujących 20 ośrodków medycznych. Ina-
czej stany Kalifornia 34 oraz Waszyngton — aktualnie nie wydają licencji 
na prowadzenie punktów obrotu marihuaną oraz jej upraw. Działają one, 
opierając się na wprowadzonych w 2015 r. tamtejszych medycznych pro-
gramach wykorzystania marihuany (Washingtons Cannabis Protection Act, 
California Medical Marijuana Regulation and Safety Act). 

Jak już wyżej wspomniano szereg stanów zalegalizowało także pochod-
ne konopi do celów określanych jako rekreacyjne. Już w 2012 r. stany 
Kolorado i Waszyngton przyjęły przepisy zezwalające na  posiadanie ma-
rihuany dla celów osobistych, często określane jako „detaliczne” lub „re-
kreacyjne”. Obrót tymi substancjami objęty jest akcyzą w wysokości 15% 
natomiast marihuana medyczna objęta jest tylko podatkiem obrotowym 
w wysokości 2,9% 35. W 2014 r. przepisy takie przyjęły stany Oregon, Ala-
ska oraz Waszyngton DC. Przepisy te zezwalają mieszkańcom na posiada-
nie niewielkich ilości marihuany do własnego użytku. Ilość tę określono 
jako dwie uncje 36 w Waszyngton DC oraz jedną uncję w pozostałych sta-
nach. Przepisy te dopuszczają (poza stanem Waszyngton) także możliwość 
osobistej uprawy krzaków konopi. W  stanach Alaska, Kolorado i Wa-
szyngton DC można legalnie hodować sześć krzaków a w stanie Oregon 
cztery krzaki.

Istotnym problemem wymagającym szybkiego rozwiązania było do-
puszczenie do stosowania CBD, czyli tzw. marihuany medycznej. CBD 
jest złożonym chemicznie związkiem marihuany występującym najczęś-
ciej w formie oleju, w kapsułkach lub innych roztworach. Stosowana jest 

34  Zmiana dotyczy poszerzenia możliwości legalnego obrotu marihuaną na-
stąpiła 1 stycznia 2018 r.

35  Zob. G. Cydejko, Kiedy marihuana jest legalna, „Forbes” 2014, nr 5, 
<https://www.forbes.pl/przywodztwo/ile-mozna-zarobic-na-legalizacji-marihua-
ny/e9ymf87>, 17 kwietnia 2017 r. 

36  Uncja = 28,3495231 g.
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przede wszystkim u dzieci chorych na epilepsję. Stosowana jest legal-
nie w 25 stanach a ponadto w 17 stanach dozwolone jest używanie CBD 
za zezwoleniem jako procedura w ośrodkach naukowych. Obrót tego typu 
środkami stał się istotnym składnikiem rynku. Pierwsza z fi rm handlu-
jąca w Stanach Zjednoczonych marihuaną medyczną — Medical Mariju-
ana jest notowana na giełdzie, a jej odnotowany przychód brutto wzrósł 
z 1 535 mln USD w I kwartale 2016 r. do 3 612 mln USD w I kwartale 
2017 r. 37

Marihuana jest najczęściej używanym narkotykiem w USA 38. We-
dług danych szacunkowych 22,2 miliona mieszkańców (8,4% społe-
czeństwa USA) powyżej 12. roku życia posiadało kontakt z marihuaną 
w 2014 r. Środki przeciwbólowe na bazie marihuany stosowało 4,3 mln 
osób, środki uspokajające 1,9 miliona. Stymulanty stosowało 1,6 miliona 
osób, kokainę 1,5 miliona, halucynogeny — 1,2 miliona, a heroinę 0,4 mi-
liona osób. 

DEA rozróżnia trzy formy rynku marihuany w USA 39:
1. rynek nielegalny,
2. legalny rynek marihuany leczniczej,
3. legalny rynek marihuany do własnego użytku (rekreacyjnej).

Rynek nielegalny w Stanach Zjednoczonych zaopatrywany jest:
 — przez nielegalną produkcję krajową — prowadzoną w różnego rodzaju 
formach, od niewielkich upraw indywidualnych przez ograniczone nie-
wielkie obszary do produkcji wielkoobszarowej prowadzonej przez zor-
ganizowane grupy przestępcze na terenie całych USA; 
 — z niektórych legalnych obszarów produkcji — marihuana przedostaje 
się na rynek nielegalny różnymi drogami; część z nich np. pod płasz-
czykiem wykorzystania marihuany legalnie na podstawie zalecenia 
medycznego, inna droga to zakup marihuany legalnie, a następnie od-
sprzedaż jej na nielegalny rynek (w procederze tym uczestniczy czasem 
personel medyczny, który odsprzedaje ją poza rynek legalny, uzyskując 
znaczne zyski);
 — z nielegalnego rynku zagranicznego i  przemytu do USA. 
Próba oceny aktualnego stanu nielegalnego rynku marihuany w USA 

jest trudna, gdyż:
 — Źródła informacji są rozbieżne w ocenach. Według ocen ONDCP kon-
sumpcja marihuany w USA wyniosła w 2014 r. pomiędzy 4 a 8,5 mln 
kilogramów.
 — Stanowe i lokalne instytucje ochrony prawa rzadko prowadzą czyn-
ności analityczne pozwalające na oceny w skali krajowej. W USA działa 
około 18 tys. takich instytucji, lecz nie istnieje obowiązek systematycznego 

37  Zob USA: rosną zyski fi rmy handlującej marihuaną, serwis Wolters Kluwer 
[za:] Polską Agencją Prasową, <https://www.zdrowie.abc.com.pl/artykuly/usa-
-rosna-zyski-fi rmy-handlujacej-marihuana,111543.html>, 17 kwietnia 2017 r.

38   U.S. Department of Justice. Drug Enforcement, 2016 National Drug…, wyd. 
cyt. s. 111.

39  Tamże, s. 115.
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scentralizowanego zbierania dokumentacji (raportów) dotyczących za-
grożeń narkotykowych.
 — Nie istnieje w USA program określający geografi czne pochodzenie ma-
rihuany z określeniem położenia plantacji, z których pochodzą okre-
ślone jej gatunki.
Produkcja zagraniczna marihuany na rynek USA pochodzi i jest prze-

mycana przede wszystkim z Meksyku, jednorazowo i w dużych ilościach. 
Z obszaru Karaibów oraz z Kanady przemyt prowadzony jest w ładunkach 
jednorazowo niewielkich. Marihuana z Meksyku jest klasyfi kowana zazwy-
czaj jako gatunek handlowy lub ładunek o jakości pospolitej. Jakość mari-
huany produkowanej na Karaibach także oceniana jest jako zdecydowanie 
niższa niż pochodząca z USA i Kanady. Z raportów niektórych instytucji 
wynika, iż część z karteli meksykańskich podejmuje obecnie próby podję-
cia produkcji marihuany o wyższej jakości utrzymującej wymogi jakościo-
we właściwe dla marihuany produkowanej na terenie USA.

Nielegalna produkcja marihuany w USA 40 ciągle wzrasta, ale dane sta-
tystyczne dotyczące jej ujawnienia i konfi skaty nie będą dokładnie od-
zwierciedlały tego trendu, ponieważ zadania i możliwości raportowania 
bardzo wielu instytucji zwalczających przestępczość także się zmieniają. 
Pięć lat temu akceptacja używania marihuany do celów osobistych oraz 
medycznych dopiero się w wielu stanach rozpoczynała. W 2015 r. oceny 
wynikające z rozpoznania możliwości rynku fi rm działających w stanach 
akceptujących produkcję marihuany wykazywały, iż wartość sprzedaży 
marihuany w tych stanach może wynosić około 5,4 miliarda dolarów. 
W roku 2014 wartość tej sprzedaży oceniano na ponad 4,6 mld. dolarów. 
Zalegalizowanie rynku marihuany w kolejnych nowych stanach wpływa 
na zaopatrzenie całego USA.

Nielegalnym obrotem marihuaną w USA zajmują się według instytucji 
zwalczających przestępczość narkotykową przede wszystkim kaukaskie, 
kubańskie, azjatyckie i euroazjatyckie grupy przestępcze. Działają one 
także w stanach legalizujących rynek marihuany, zajmując się produkcją 
marihuany na sprzedaż na nielegalnym rynku, także i poza tymi stanami. 
Niektóre z tych nielegalnych przedsięwzięć opierają się na  wykorzystaniu 
sfałszowanych zezwoleń na taką produkcję. Coraz częściej wiele z tych 
przedsięwzięć prowadzonych jest jawnie, a nielegalny charakter uprawy 
jest trudny do udowodnienia, co wynika z niejasnych przepisów prawa 
i ograniczeń w uprawnieniach organów ochrony prawa. 

Od momentu legalizacji marihuany do osobistego użytku w stanie Ko-
lorado odnotowano napływ nie tylko indywidualny, ale także i grup osób, 
które przesiedlają się do Kolorado wyłącznie w celu produkcji marihuany, 
a następnie jej sprzedaży na rynkach innych stanów. Stanowi to odrębny 
typ przestępstwa, gdyż jak już wskazano powyżej istnieje zakaz wywoże-
nia legalnie kupionej marihuany poza terytorium stanu. Wiele z tych nie-
legalnych przedsięwzięć jest bardzo rozwiniętych, obejmuje wiele miejsc, 
a część z nich obejmuje całe dzielnice domów kupionych lub wynajętych 

40  Tamże, s. 116 i nast.
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i przystosowanych jako miejsca uprawy. Lokalne jednostki policji posiadają 
informacje, iż te organizacje są często powiązane z popełnianiem innych 
przestępstw, takich jak np. skimming czy oszustwa fi nansowe. W ostatnich 
kilku latach w rejonie Denver lokalne władze informują DEA, że wiele 
zabójstw i napadów dokonywanych w tym rejonie było powiązanych 
z produkcją marihuany. Charakterystyczną cechą grup przestępczych zaj-
mujących się produkcją marihuany jest ich powiązanie, dzięki sieci kon-
taktów internetowych, z ośrodkami nielegalnej uprawy w całych Stanach.

Wpływ legalizacji marihuany na przestępczość jest przedmiotem wie-
lu niestety dość rozproszonych badań. W pracy Crime and the Legalisa-
tion of Recreational Marijuana opartej na badaniach przeprowadzonych 
w 8 stanach, w których zalegalizowano posiadanie marihuany, wskaza-
no zarówno na pozytywne, jak i negatywne zmiany tym spowodowane. 
Zwrócono uwagę przede wszystkim na spadek liczby kradzieży sięgający 
prawie 20%. Wynika to ze znacznie niższej ceny marihuany legalnej w po-
równaniu z wcześniej dostarczaną przez grupy przestępcze. Istotnie też 
spadła liczba zgwałceń o 30%, co jednak już znacznie trudniej powiązać 
ze zmianami na rynku narkotykowym. Wzrosło udokumentowane spoży-
cie marihuany o około 2,5%, natomiast niewiele spadło spożycie innych 
narkotyków — o 0,5% i alkoholu o 2% 41.

Istotnym sygnałem świadczącym o występowaniu zjawiska uprawy ko-
nopi i produkcji marihuany, zarówno legalnie, jak i nielegalnie, jest wzrost 
zużycia wody, jak i energii elektrycznej. W 2012 r. analiza oszacowania 
zużycia energii do wewnętrznej uprawy konopi wykazała, iż  jest to około 
1% całego zużycia energii w kraju, wartości około 6 mld dolarów. Badania 
te wykazały także, że przeciętnie wyprodukowanie jednego kilograma ma-
rihuany powoduje emisję około 4600 kg węgla do atmosfery.

Z publikacji w otwartych źródłach analizowanych przez DEA wynika, 
iż 1200 licencjonowanych upraw marihuany zużyło w 2015 r. ilość energii 
elektrycznej, jaka wystarcza dla 35 000 gospodarstw domowych. 

W USA odnotowano zróżnicowane postacie występowania marihuany 
i innych pochodnych konopi. Marihuana z zawartością ekstraktu THC 
występuje najczęściej jako haszysz, olej, kief (w postaci proszku). Obecnie 
coraz częściej w USA marihuana (haszysz) zażywana jest przez e-papierosy 
oraz w sposób wziewny. Rzadziej dostępna jest w innych formach, takich 
jak substancje jadalne, nalewki, kapsułki czy plastry. 

W 2015 r. DEA odnotowała wykrycie 337 laboratoriów, w których wy-
trącano ekstrakt THC rozmieszczonych w 26 stanach. Jest to istotny 
wzrost, gdyż w 2014 r. ujawniono 148 laboratoriów w 17 stanach.

Transport pochodnych konopi może mieć charakter transgraniczny lub 
wewnątrzkrajowy. Największa ilość marihuany zza granicy jest przemyca-
na do USA w samochodach osobowych, ciężarówkach z innym ładunkiem, 
busach, przez podziemne tunele oraz niewielkie statki, a także przez osoby 

41  Zob. D. Dragone, G.Prarolo, P. Vaniu, G. Zanello, Crime and the Legal-
ization of Recreational Marijuana, Bonn 2017, <http://ftp.iza.org/dp10522.pdf>, 
4 stycznia 2018 r.
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przenoszące marihuanę na sobie. Ilość marihuany przemycanej przez 
południowo-zachodnią granicę USA w latach 2013–2014 zmniejszyła się 
aż o 2,36%, a o kolejne 3,7 % w latach 2014–2015. Powiązać to należy 
ze zmianami na rynku wynikającymi z legalizacji marihuany w niektórych 
stanach. Niezależnie od tej znaczącej obniżki należy zwrócić uwagę, iż licz-
ba przypadków konfi skaty marihuany oraz jej waga jest zdecydowanie 
większa niż kokainy, heroiny i metamfetaminy łącznie. 

Marihuana wyprodukowana w USA 42 jest najczęściej transportowana 
w bagażu prywatnych samochodów osobowych, samochodów wynajętych 
w wypożyczalniach, półciężarówkach, TIR-ach i busach. Trasy przerzutu 
marihuany pokrywają się przede wszystkim z amerykańskim systemem 
autostrad. Ponadto marihuana jest często przesyłana przez profesjonalne 
przedsiębiorstwa spedycyjne jak USPS, FedEx czy UPS. Duże, zbiorcze ła-
dunki marihuany, aby łatwiej je transportować pocztą, są przepakowywa-
ne w mniejsze opakowania. Skoncentrowane formy mogą być spłaszczone 
i umieszczane w kopertach oraz ukrywane w różnego rodzaju kontenerach 
(opakowaniach). 

Według ocen DEA 43 należy przypuszczać, iż ilość legalnej marihuany 
przeznaczonej w USA do własnego użytku pozostanie wysoka i może się 
powiększyć. Domowa produkcja i obrót marihuaną prawdopodobnie może 
wzrastać, gdyż coraz więcej stanów będzie przyjmować prawo dopuszcza-
jące wykorzystanie marihuany do celów osobistych (relaxed). Przestępcy 
oraz zorganizowane grupy będą wykorzystywać tę legalizację do produkcji 
i rozprowadzania marihuany na rynki nielegalne, szczególnie w stanach, 
które nie zalegalizują posiadania marihuany. Na rynek amerykański tra-
fi ać będzie nadal w dużych ilościach marihuana produkowana w Mek-
syku, będzie się poprawiać jej jakość i zbiżać do poziomu marihuany 
produkowanej w USA. Rozprowadzanie legalnie wyprodukowanej mari-
huany do własnego użytku i marihuany medycznej pośród mieszkańców 
wszystkich stanów będzie kontynuowane. Należy przypuszczać, iż  tworzyć 
to będzie zagrożenia związane także z porządkiem publicznym, bezpie-
czeństwem systemu bankowego, oraz stosowaniem procedur medycznych. 
Problem legalności używania marihuany będzie nadal jednym z przedmio-
tów krajowej i międzynarodowej dyskusji.

Wpływ legalizacji pochodnych konopi innych niż włókniste 
na zwalczanie przestępczości narkotykowej

Biorąc pod uwagę doświadczenia polskich organów ścigania oraz przed-
stawione powyżej dane dotyczące wpływu legalizacji pochodnych kono-
pi na zagrożenie przestępczością zorganizowaną w Europie i w Stanach 
Zjednoczonych, można zwrócić uwagę na pewne prawidłowości. Przede 

42  Tamże, s. 122.
43  U.S. Department of Justice. Drug Enforcement…, 2016 National Drug…, 

wyd. cyt., s. 127.



Nr 2(130) Omówienia 123

wszystkim najbardziej aktualne polskie statystyki policyjne 44 wskazują, 
iż w porównaniu z innymi grupami narkotyków ilość zabezpieczonych 
w sprawach prowadzonych przez Policję pochodnych konopi innych niż 
włókniste (haszysz, marihuana, krzewy konopi indyjskich) wzrasta zde-
cydowanie szybciej niż innych środków odurzających. Także priorytety 
instytucji policyjnej wyspecjalizowanej w zwalczaniu przestępczości nar-
kotykowej, jaką jest CBŚP, odnoszą się do likwidacji nielegalnych profe-
sjonalnych plantacji marihuany. W statystykach skazań za przestępstwa 
związane z narkomanią nadal dominują zdarzenia o cechach posiadania 
niewielkich ilości środków odurzających, chociaż w ostatnich latach liczba 
ogółem skazań za te przestępstwa się zmniejsza 45. Jak wskazuje prak-
tyka pojęcie „niewielkich ilości środków odurzających” odnosi się przede 
wszystkim do pochodnych konopi innych niż włókniste. Należy więc do-
mniemywać, że znaczna część sił i środków jednostek policyjnych oraz 
czasu organów wymiaru sprawiedliwości ukierunkowana jest na zwalcza-
nie czynów, które w wielu krajach zostały już zdepenalizowane. 

Jak wynika z przedstawionych powyżej danych z terenu Europy oraz 
Stanów Zjednoczonych legalizacja narkotyków „miękkich” pociąga za sobą 
szereg skutków, które z punktu widzenia interesu społecznego można oce-
niać zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Zdecydowanie negatywnie na-
leży ocenić:

 — ułatwienie dostępu do tej grupy środków odurzających szerszej grupie 
osób, które do tej pory obawiały się kontaktów ze środowiskiem prze-
stępczym,
 — potencjalną możliwość zwiększenia liczby osób uzależnionych,
 — możliwość wprowadzania środków zakupionych legalnie do nielegal-
nego obrotu w miejscach, gdzie jest on nadal zabroniony,
 — przeznaczenie istotnej części środków materialnych pozostających 
w dyspozycji osób uzależnionych na zaspokojenie potrzeb wynikają-
cych z choroby.
Jako pozytywne należy ocenić takie skutki legalizacji, jak:

1. W odniesieniu do zagrożeń społecznych:
 — przejęcie przez państwo kontroli nad uprawą, produkcją i rozpowszech-
nianiem narkotyków miękkich, pełne rozpoznanie zjawiska,
 — możliwość w miarę szybkiej identyfi kacji i dotarcia do osób zagrożo-
nych uzależnieniem (każdorazowa identyfi kacja kupującego),
 — zapewnienie wprowadzania do obrotu środków o właściwej jakości,
 — niedopuszczenie do pogłębienia się choroby, przeniesienia zaintereso-
wania na narkotyki twarde,

44  Zob. np. CBŚP, Sprawozdanie z działalności Centralnego Biura Śledczego 
Policji za 2016 rok (w ujęciu statystycznym), Warszawa 2017 r., s. 8, <http://www.
cbsp.policja.pl/cbs/do-pobrania/raporty-z-dzialalnosci/9890,Raporty-z-dzialal-
nosci.html>, 29 czerwca 2017 r.

45  Zob. Ministerstwo Sprawiedliwości,  Statystyka sądowa — prawomocne 
skazania osób dorosłych 2011–2015, <www.isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/
publikacje/statystyka-sądowa–prawomocne-skazania-osób-dorosłyc–2011-2015.
pdf >, 7 stycznia 2018 r. 
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 — możliwość przeznaczenia środków uzyskanych z obrotu narkotykami 
na zapobieganie uzależnieniu od nich, leczenie i pomoc osobom chorym 
(w USA — obligatoryjne),
 — oderwanie dużej grupy osób zagrożonych uzależnieniem od kontaktów 
ze środowiskiem przestępczym,
 — stworzenie nowych miejsc pracy w związku z uprawą, produkcją i dys-
trybucją środków,
 — rozwinięcie badań nad leczniczymi skutkami wykorzystania pochod-
nych konopi innych niż włókniste,
 — zapobiegnięcie stygmatyzowaniu osób skazanych za posiadanie nie-
wielkich ilości środków odurzających.

2. W odniesieniu do zwalczania przestępczości narkotykowej:
 — pozbawienie zorganizowanych grup przestępczych i innych osób uczest-
niczących w procederze ogromnych środków z niego uzyskiwanych, tym 
samym uniemożliwienie przeznaczenia ich na fi nansowanie innych zor-
ganizowanych form działalności przestępczej, w tym korupcji,
 — istotne utrudnienie uzależnienia osób chorych od wpływu zorganizo-
wanych grup na ich postępowanie i sposób życia, od wejścia w struk-
tury przestępcze,
 — przeznaczenie części środków uzyskiwanych z obrotu narkotykami 
na wzmocnienie i wyposażenie instytucji zwalczających zorganizowaną 
przestępczość narkotykową oraz szkolenia osób tam pracujących,
 — możliwość wykorzystania większych sił i środków służb policyjnych 
do rozpoznawania i zwalczania innych zorganizowanych form prze-
stępczości narkotykowej.
Przyjęcie w Polsce w 2017 r. przepisów dotyczących możliwości wykorzy-

stania pochodnych konopi indyjskich do celów leczniczych należy przyjąć 
z uznaniem. Ich stosowanie powinno być jednak objęte dokładnym moni-
toringiem. Przede wszystkim pod kątem wpływu możliwości legalnego ko-
rzystania z takich substancji leczniczych na sytuacje na nielegalnym rynku 
narkotyków miękkich. Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej pozytywne 
i negatywne skutki liberalizacji prawnych rozwiązań w tym zakresie wy-
nikające z doświadczeń europejskich i amerykańskich kolejne decyzje do-
tyczące liberalizacji lub zaostrzenia przepisów muszą mieć podstawy udo-
kumentowane szerokim badaniami. Szczególnie związanymi z wpływem 
takich zmian na zagrożenia ze strony zorganizowanych grup przestępczych.

Słowa kluczowe: marihuana, 
haszysz, przestępczość 
zorganizowana, legalizacja, leczenie, 
rekreacja, skutki

Streszczenie: Legalizacja stosowania 
w Polsce do celów medycznych pochod-
nych konopi innych niż włókniste za-
kończyła obowiązujący dotąd całkowity 
zakaz posiadania i obrotu tymi środ-
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Summary: Legalisation of medical use 
of some canabis products altered pre-
vious total prohibition of possessing 
and traffi cking in such substances. Al-
though legalisation is limited by an ar-
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kami. Jest to wprawdzie legalizacja 
ograniczona całym szeregiem wymogów 
dotyczących procedur medycznych, 
niemniej wpisuje się ona w ogólno-
światowy trend liberalizacji przepisów 
w tym obszarze. Przykładem tego jest 
legalizacja z 1 stycznia 2018 r. obrotu 
i posiadania marihuany do celów rekre-
acyjnych, jaka została wprowadzona 
w stanie Kalifornia w USA. Posiadanie 
marihuany, haszyszu, krzewów kono-
pi innych niż włókniste jest najczęściej 
występującym przestępstwem narko-
tykowym odnotowywanym w Polsce. 
Kwestią otwartą jest jak niewielka li-
beralizacja przepisów w zakresie możli-
wości korzystania z pochodnych konopi 
innych niż włókniste wpłynie na za-
grożenie przestępczością narkotykową 
w Polsce. Według ocen europejskich 
organizacji monitorujących narkotyki 
i narkomanię przestępstwa związane 
z uprawą i posiadaniem marihuany 
i haszyszu oraz obrotem nimi są także 
najczęściej notowanymi przestępstwami 
narkotykowymi w Europie, z czego zor-
ganizowane grupy przestępcze uczyniły 
sobie stałe i bardzo znaczne źródło do-
chodów. Podejmowane w kilku krajach 
próby liberalizacji przepisów odnoszą 
się jak na razie do środków o charak-
terze leczniczym i mają na celu przede 
wszystkim usprawnienie oraz większą 
efektywność działania służb zwalcza-
jących przestępczość narkotykową. 
W Stanach Zjednoczonych już od po-
nad 20 lat podejmowane są działania 
zmierzające do ograniczenia przede 
wszystkim wpływu zorganizowanych 
grup przestępczych na rynek narko

ray of legal requirements concern-
ing medical procedures, nevertheless 
it can be seen as a part of worldwide 
trend of liberalisation of rules concern-
ing this area. One of the most vivid ex-
ample of said trend is legalisation as of  
01.01.2018 of recreational marihuana 
possessing and traffi cking in California, 
USA. Possessing of marijuana, hashish, 
and marijuana hemps is the most of-
ten occurring drug offence in Poland. 
The question, how limited liberalisation 
of the law concerning using of canna-
bis products will affect the level of drug 
crime risk in Poland, remain open. Ac-
cording to assessments made by Euro-
pean organisations monitoring drugs 
and drug addiction, offences concern-
ing marijuana and hashish production, 
traffi cking and possessing most often 
registered drug offences also in Eu-
rope. Moreover these offences became 
European OCG’s permanent and signif-
icant source of income. Liberalisation 
attempts, conducted in several coun-
tries, concern so far only substances for 
medical use and are aimed mainly in in-
creasing of anti-drug agencies effective-
ness. In United States for over 20 years 
efforts have been devoted to limit the 
infl uence of OCG’s on the so called soft 
drugs market. In many states possess-
ing and traffi cking of both medical and 
recreational marijuana have been legal-
ised. Researches indicates illegal drug 
market undergone radical changes, and 
was substantially limited in those states, 
which in effect result in OCG’s depriva-
tion of enormous incomes derived from 
drug market. Beside positive outcomes 




