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PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA Z UDZIAŁEM 
ZORGANIZOWANYCH GRUP PRZESTĘPCZYCH

Rozkwit oraz rozwój zorganizowanych grup przestępczych przypadł na lata 
90. XX w. Wraz z upływem czasu zmieniły się realia, a wraz z nimi zapo-
trzebowanie społeczeństwa na nielegalne towary. Zorganizowane grupy 
od zawsze zainteresowane były szybkim zyskiem oraz mnożeniem posia-
danych przez siebie pieniędzy. Wytwarzanie narkotyków, przemyt oraz 
handel nimi stanowią niewątpliwie intratne źródło dochodu. 

Niniejszy artykuł ma celu pokazanie współczesnego fenomenu przestęp-
czości narkotykowej zorganizowanych grup przestępczych. Posłużyła temu 
analiza raportów kryminologicznych o stanie bezpieczeństwa w Polsce 
za lata 2009–2013 oraz analiza akt spraw karnych dotyczących art. 258 
k.k. 4 w związku z nielegalnym wytwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu 
oraz przewozem narkotyków. Poddane analizie sprawy prawomocnie zakoń-
czyły się w sądach okręgowych w Toruniu, Elblągu, Gdańsku, Warszawie. 

Przestępczość narkotykowa — nowe tendencje na podstawie 
raportów o stanie bezpieczeństwa w Polsce za lata 2009—2015 5

Narkotyki do Polski trafi ają drogą morską (głównie kokaina), lądową 
(heroina, konopie, narkotyki syntetyczne) i lotniczą (głównie kokaina). 
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Przemytnicy do przewozu na teren Polski drogą lądową narkotyków wy-
korzystują skrytki samochodów osobowych (baki paliwa, w tym LPG, po-
duszki powietrzne, gaśnice), w towarze transportowanym przez TIR-y, 
w bagażu podręcznym w przypadku podróży lotniczej. Odnotowano, 
że jedna z grup wenezuelskich posiadała własny jacht do przewozu ko-
kainy. Zdarza się też tak, że narkotyki przemycane są w ciele człowieka, 
np. w sztucznych, sylikonowych piersiach, w żołądku. 

W 2013 r. przestępczość narkotykowa zorganizowanych grup przestęp-
czych stanowiła drugi obszar ich działalności. Wskazuje się, że bezpośred-
ni wpływ na rynek narkotykowy w Polsce mają zagraniczne tendencje 
dotyczące zapotrzebowania oraz dostępność prekursorów do ich produkcji. 
Polska jest krajem leżącym na przecięciu szlaków przemytniczych, jest 
zarówno państwem tranzytowym (dla kokainy i heroiny, część z tych środ-
ków pozostaje w kraju i rozprowadzana jest wśród miejscowych klientów) 
oraz docelowym. Jest znaczącym producentem narkotyków syntetycznych 
(głównie amfetaminy) na arenie europejskiej, chociaż coraz większe zna-
czenie uzyskują narkotyki naturalne. 

W 2013 r. jako nowy trend wskazano na udział polskich obywateli 
w przemycie narkotyków do Skandynawii, z pominięciem terytorium Polski 
(np. przemyt kokainy z Hiszpanii do Danii). Co raz częściej tym szlakiem 
konfi skowana jest amfetamina w postaci płynnej. Cena tego narkotyku 
na rynku skandynawskim jest wielokrotnie wyższa niż w innych krajach 
europejskich. W 2012 r. wskazano na większą dostępność kokainy prze-
mycanej z Ameryki Południowej do Europy. W związku z tym niewątpli-
wym novum są laboratoria do odzysku kokainy, która przemycana jest 
w formie ukrytej w postaci kompleksu chemicznego. Na drodze prostych 
przemian chemicznych dochodzi do odzyskania jej w czystej postaci. Tak 
zorganizowana forma przemytu jest trudna do wykrycia. W 2011 r. wska-
zywano już na działalność przemytników do krajów skandynawskich, 
którzy zakładali tzw. mobilne laboratoria. Pozwala to na likwidację ryzy-
ka związanego z przemytem gotowych narkotyków oraz na minimalizację 
szansy wykrycia produkcji w krótkotrwałych, mobilnych laboratoriach. 

Przyczyny udziału obywateli polskich w działalności grup narkotyko-
wych są różne. Jedną z nich jest element migracji zarobkowej. Wyjeżdża-
jąc, przemycają narkotyki syntetyczne, zaś wracając do kraju przywożą 
marihuanę i haszysz. Kolejnym jest udział polskich obywateli jako ku-
rierów. Wykorzystywani są do przemytu kokainy drogą lotniczą z krajów 
Ameryki Południowej, w bagażu ze specjalnie spreparowaną skrytką, 
w elementach garderoby, na ciele kuriera. Przemyt kokainy następuje rów-
nież przy pomocy legalnie działających fi rm kurierskich lub pocztowych. 
Narkotyki ukrywa się w oryginalnych opakowaniach produktów spożyw-
czych i w kosmetykach. Straż Graniczna wskazuje na zaangażowanie 
w przemyt narkotyków syntetycznych do USA i Australii personelu pokła-
dowego linii lotniczych, które obsługują połączenia transkontynentalne. 

W 2010 r. zaobserwowano zwiększony przemyt tabletek ecstasy do Pol-
ski z Belgii i  Holandii. Najczęściej kurierzy przemycają ten narkotyk 
drogą lodową, wykorzystując do tego własne samochody lub podróżują 
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autobusami linii międzynarodowych. W 2011 r. w przemycie kokainy i ha-
szyszu pojawił się nowy trend, polegający na wysyłaniu niewielkich ilości 
narkotyku w wielu przesyłkach pocztowych.

W 2011 r. odnotowano wzrost liczby ujawnionych upraw konopi indyj-
skich. Do ich produkcji sprawcy coraz częściej wykorzystują nowoczesne 
techniki upraw i specjalistyczny sprzęt. Wskazuje się na istnienie upraw 
indoor — w pomieszczeniach zamkniętych z wykorzystaniem specjalistycz-
nych lamp sodowych, systemów wentylacji czy odpowiednich nawozów. 
Czynnikiem zwiększającym zainteresowanie tego rodzaju uprawą jest sze-
roka dostępność w sprzedaży specjalistycznego sprzętu służącego do pro-
dukcji konopi indyjskich. Pozwala to na zwiększenie nawet o 8–9 cykli 
wegetacji. W 2011 r. zauważono, że wzmożoną działalnością związana 
z organizacją plantacji i produkcją konopi indyjskich zajmowały się grupy 
azjatyckie, zaś w 2012 r. już grupy polskie. Wyróżniały się profesjonali-
zmem w tzw. ukrytych plantacjach. 

Nowym trendem zauważony w 2013 r. jest produkcja metamfetaminy 
z nowych lekarstw. Prekursor tego narkotyku można pozyskać z leków 
na kaszel lub katar dostępnych w każdej aptece bez recepty. Działalność 
ta jest zarezerwowana dla zorganizowanych grup przestępczych o charak-
terze międzynarodowym. 

Rok 2010 wprowadził jako najbardziej popularną formę dystrybucji 
narkotyków transakcje dokonywane za pomocą komunikatorów interne-
towych: Gadu-Gadu, czaty itp., oraz za pośrednictwem często zmienianych 
telefonów komórkowych na kartę. 

Przestępczość narkotykowa na przykładzie wybranych spraw 
karnych 

Uprawa konopi 

Poniżej zostaną zaprezentowane dwie sprawy dotyczące uprawy konopi 
prowadzone przez Sąd Okręgowy w Elblągu oraz Sąd Okręgowy w Toruniu. 

Przedmiotem badań uczyniono akta sprawy karnej rozstrzyganej przed 
Sądem Okręgowym w Elblągu. We wrześniu 2008 r. Prokuratura Okrę-
gowa w Elblągu 6 wszczęła postępowanie dotyczące zorganizowanej gru-
py działającej na terenie obecnego województwa warmińsko-mazurskiego 
w miejscowościach: Ostróda, Brzydowo, mającej na celu w pełni zauto-
matyzowaną uprawę znacznej ilości konopi, innej niż włókniste (w ilości 
nie mniejszej niż 540 sztuk), wytwarzanie środków odurzających w po-
staci marihuany, olejku haszyszowego i haszyszu oraz wprowadzenie wy-
tworzonych narkotyków do obrotu. Obok działalności narkotykowej gru-
pa zajmowała się wyłudzaniem kredytów bankowych oraz podrabianiem 

6  Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu z 11 sierpnia 2010 r., sygn. II k 85/09, 
niepublikowany. 
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dokumentów celem użycia ich za autentyczne. Istniała w okresie od grud-
nia 2007 r. do września 2008 r. Tworzyło ją 11 osób, w tym 10 Polaków 
i 1 cudzoziemiec posiadający obywatelstwo niemieckie. Przywódcami byli 
dwaj Polacy i to oni werbowali nowych członków, dokonywali podziału 
zadań, kierowali grupą i konkretnym przestępstwem, utrzymywali dyscy-
plinę w grupie, decydowali o podziale zysków, który to stanowił inwestycję 
w nielegalną działalność lub był bezpośrednio konsumowany. Pozostali 
członkowie wykonywali ich polecenia, biorąc udział w przestępstwach, czy 
zacierając ich ślady, np. usuwali rośliny z plantacji i wywozili do lasu, tam 
je palili, w sytuacji kiedy byli ostrzegani przed ewentualnymi nagonkami 
Policji, dzięki posiadanym kontaktom z legalnym środowiskiem mianowi-
cie z funkcjonariuszem Centralnego Biura Śledczego (oddział w Olsztynie). 
Pierwsi oskarżeni w sprawie zostali zatrzymani 18 września 2008 r. W ba-
danej sprawie został oskarżony i skazany cudzoziemiec w przedziale 
wiekowym 26–30 lat, kawaler, o wykształceniu średnim, nieposiadający 
źródła utrzymania w kraju pochodzenia, jak również w Polsce. Sąd wy-
mierzył oskarżonemu karę grzywny w liczbie 150 stawek dziennych, każ-
da po 50 zł oraz karę łączną 2 lata i 4 miesiące pozbawienia wolności. 
Orzeczono wobec niego także środek karny w postaci przepadku korzyści 
w kwocie 4600 zł.

Interesujące jest to, że to właśnie oskarżony cudzoziemiec z racji po-
siadania największej wiedzy i stosownych umiejętności sporządził odpo-
wiednią instalację elektryczną, następnie fi zycznie zajmował się pielęg-
nacją i hodowlą roślin marihuany. Plantacje były prowadzone w domu 
mieszkalnym oraz w klubach muzycznych. Nasiona pochodziły z Holandii. 
Wszelkie sprzęty potrzebne do montażu plantacji i hodowli roślin oraz pra-
sy do produkcji haszyszu, były zamawiane przez jednego z Polaków za po-
średnictwem Internetu. Przesyłki przychodziły na różne wskazane adresy, 
następnie docelowo trafi ały w miejsce prowadzenia plantacji. Oskarżony 
cudzoziemiec przygotowywał sadzonki z odnóżek konopi z istniejących już 
plantacji i przewoził je w nowe miejsca, gdzie miały być zakładane kolej-
ne plantacje. Przewoził również ścinane krzaki w miejsce, gdzie były one 
pod jego nadzorem suszone. Zajmował się również produkcją haszyszu, 
jednak krótko, bowiem był on słabej jakości. W zastępstwie cudzoziemiec 
wpadł na pomysł, aby produkować słodkie babeczki z marihuaną, które 
powodowały odurzenie utrzymujące się do 10 godzin i sztuka kosztowała 
10 zł. Cudzoziemiec nie znał odbiorców narkotyków, ponieważ ich roz-
prowadzaniem zajmował się Polak, będący liderem grupy. Warto zauwa-
żyć, że cudzoziemiec swój fach kształtował już na terenie Niemiec, gdzie 
wielokrotnie był notowany, jako osoba nieletnia i fi nalnie skazany przez 
sąd niemiecki za niedozwolone nabywanie i uprawę środków odurzających 
na łączną karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Chcąc uniknąć 
odbycia kary w Niemczech, przyjechał do Polski, mając nadzieje na dołą-
czenie do tutejszej zorganizowanej grupy przestępczej. Kryteriami doboru 
cudzoziemca do grupy była znajomość z członkiem grupy oraz przeszłość 
kryminalna. Wymaga ponadto podkreślenia, iż w grupie nie było prze-
widzianej tzw. żelaznej kasy na pomoc jej członkom, o czym świadczyły 
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przekazywane od aresztowanych członków grupy grypsy z pogróżkami, 
że w razie nieotrzymania na pełnomocnika sumy 10–15 tys. zł mieli być 
wydawani organom ścigania karnego ci, co przebywają na wolności.

W drugiej kolejności przedmiotem badań uczyniono akta sprawy kar-
nej rozstrzyganej przed Sądem Okręgowym w Toruniu liczącej 28 tomów. 
Wyniki przedmiotowej analizy pozwoliły na ustalenie, iż również na te-
renie Torunia oraz Bydgoszczy od listopada 2009 do połowy czerwca 
2010 r. działała grupa zorganizowana o strukturze umożliwiającej prowa-
dzenie upraw konopi, aż do wytwarzania środka odurzającego w postaci 
marihuany 7. Brało w niej udział, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, 
nie mniej niż 7 osób obywatelstwa wietnamskiego, w wieku 20–40 lat, 
przeważnie o wykształceniu podstawowym, bądź średnim, bez źródła 
utrzymania w kraju pochodzenia, jak również na terenie Polski. Dla więk-
szości oskarżonych cudzoziemców celem przybycia do Polski było popeł-
nianie przestępstw narkotykowych. 

Co najmniej 5 jej członków, wspólnie i w porozumieniu, w krótkich 
odstępach czasu brało udział w wykonaniu z góry powziętego zamiaru 
w wytwarzaniu znacznej ilości środka odurzającego w postaci ziela kono-
pi innych niż włókniste (marihuany). Co najmniej 6 jej członków w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wyko-
naniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu dokonało 
kradzieży energii elektrycznej o łącznej wartości 47 984 71 zł poprzez nie-
legalne podpięcie do sieci z pominięciem licznika. Natomiast 4 członków 
grupy dokonało zniszczenia mienia o wartości 87 tys. zł na szkodę właś-
ciciela nieruchomości budynkowej w związku z zabiegiem przystosowania 
pomieszczenia domu jednorodzinnego do uprawy konopi. Należy dodać, 
iż grupa zmieniała przeznaczenie nieruchomości, uprzednio wynajmowa-
nych przez pośredników agencji, dokonując szeregu zmian we wnętrzach. 
Przykładowo zasłaniano okna folią odblaskową, białą stroną do, wewnątrz, 
aby zwiększyć doświetlenie wnętrz. W celu właściwego naświetlenia upra-
wianych roślin montowano odpowiednie oświetlenie mające postać ża-
rówek sodowych o mocy 600 W oraz lamp jarzeniowych ze świetlówką, 
które zapalano w określonych częstotliwościach. Włączaniem świetlówek 
sterowano za pomocą zegara sterującego załączającego oświetlenie w róż-
nych oknach, o różnych porach. Takie zabiegi skutkowały wrażeniem dla 
osób postronnych, znajdujących się na zewnątrz budynku, że w oknach 
tych palą się światła, czy że są to pomieszczenia wykorzystywane zgodnie 
z przeznaczeniem. Ponadto wbudowywano system wentylacyjny, nawiewny 
i wywiewny. Wentylatory sprzężone były z zainstalowanymi fi ltrami wę-
glowymi i czujnikami temperatury ustawionymi na 30 °C . Filtry węglowe 
były owinięte fi zeliną, aby pochłaniać charakterystyczny zapach konopi. 

7  Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z 23 listopada 2012 r., sygn. II K 60/11, 
niepublikowany. Pierwsi oskarżeni w sprawie zostali zatrzymani 15 czerw-
ca 2010 r. Wyrok w I instancji został przekazany do wykonania 10 stycznia 
2014 r. Trzej oskarżeni otrzymali kary łączne: 4 lata pozbawienia wolności, trzej 
3 lata i 4 miesiące pozbawienia wolności, jeden oskarżony 3 lata i 6 miesięcy po-
zbawienia wolności.
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Używano również wentylatorów gabinetowych sterowanych na pilota. 
Wśród sprawców byli konsultanci, specjaliści posiadający przygotowanie 
w zakresie chemii oraz prac związanych z instalacją elektryczną, która 
pracowała bezawaryjnie i zapewniała ciągłą pracę plantacji.

Oskarżeni w badanej sprawie stanowili niejako narzędzie techniczne, 
pełniąc raczej podrzędną rolę w strukturze przestępczej. Byli zaangażowa-
ni już bezpośrednio w prowadzenie upraw (przygotowanie, zbiór, suszenie 
oraz rozdrabnianie roślin), tj. wykonywali czynności manualne, ogrodni-
cze, związane z przygotowaniem uprawy i przeprowadzeniem jej czterech 
etapów niezbędnych do uzyskania oczekiwanego plonu, następnie z prze-
robieniem jego na produkt fi nalny. Poza tym wykonywali prace pomocni-
cze w postaci zaopatrywania plantacji w niezbędne materiały i narzędzia. 
Nie do nich należało podejmowanie decyzji o charakterze strategicznym. 
Nie mieli żadnego wpływu na treść podejmowanych decyzji. Nie zajmowali 
wiodącej pozycji w grupie. Ich działalność sprowadzała się do wykonywa-
nia zleconych im zadań. Brali udział w przestępstwach, a w razie potrzeby 
zacierali ich ślady. To nie im przypadało gro zysków. Fakt ten, co istotne, 
stanowił — obok niekaralności sprawców — okoliczność łagodząca. 

W celu zakonspirowania grupy porozumiewano się tylko i wyłącznie 
poprzez ustalonych jej członków, za pośrednictwem telefonów komórko-
wych, stacjonarnych, Internetu. Problemy rozwiązywano przez rozmowy. 
Nie stosowano gróźb ani przemocy. W grupie dominowały więzi etniczne 
i towarzyskie. Niewątpliwie czynnikami decydującymi o pozycji członka 
w grupie były przynależność narodowościowa, powiązania towarzyskie, 
ale równie specjalistyczna wiedza potrzebna do wykonywania przestępstw. 
Rozpatrując hierarchię panującą w grupie, warto podkreślić, iż brakowało 
w niej wyraźnego przywódcy, w sensie podległości między członkami gru-
py, choć wymieniono osobę o inicjałach V.D., która nie była współoskar-
żonym z 7 sprawcami w badanej sprawie. Z akt sprawy wynika, że osoba 
ta odgrywała istotną rolę w działalności prezentowanej grupy, polegają-
cą zwłaszcza na przygotowaniu i zorganizowaniu warunków niezbędnych 
do prowadzenia działalności przestępczej — koordynowanie czynności 
związanych z najęciem mieszkań, domów, czy zakupem środka transpor-
tu. Gdyż osoba ta była obecna przy rozmowach w komisach samochodo-
wych, czy w agencjach nieruchomości. 

Sąd rozstrzygający w sprawie, uwzględniając właśnie ten kontekst, nie 
wykluczył współpracy badanej grupy z innymi strukturami przestępczymi. 
Wszakże niewątpliwie konieczne było wcześniejsze podjęcie działań logi-
stycznych polegających na zaplanowaniu, przygotowaniu i realizacji akcji 
przestępczej, tak aby zakończyła się ona powodzeniem, a więc pozyska-
nie niezbędnej wiedzy, umiejętności koniecznych do prowadzenia uprawy, 
ustalenie źródła zaopatrzenia w materiał wyjściowy, czyli sadzonki, nawią-
zanie kontaktu ze źródłem, zgromadzenie pokaźnych środków fi nansowych 
blisko kilkaset tysięcy złotych polskich na zakup sadzonek, odpowiednich 
narzędzi, przyrządów, wysokospecjalistycznego i bardzo kosztownego pod-
łoża, nawozów, odżywek, środków ochrony roślin. Ktoś też musiał zrobić 
rozpoznanie odnośnie nieruchomości, które nadawałyby się pod plantację 
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(były w odpowiedniej lokalizacji, gdzieś bardziej na uboczu, o odpowiedniej 
powierzchni). Poza tym zgromadzono sporą sumę na kaucje, czynsze i inne 
opłaty eksploatacyjne. Ponadto, bez środków transportu, a były to co naj-
mniej 4 pojazdy, cała akcja przestępcza nie miałaby sensu. Również wyło-
żono blisko 100 000 zł na prace adaptacyjne wynajętych domów. Już sama 
liczba oskarżonych w badanej sprawie wskazuje na fakt potrzeby utrzyma-
nia, wyżywienia, które niewątpliwie było kosztownie. Na tak wyprodukowa-
ny przez grupę narkotyk konieczne było również zapewnienie odbiorcy lub 
odbiorców w kontekście systemu dystrybucji marihuany na obszarze Polski. 
Tym nie zajmowali się oskarżeni w badanej sprawie 8. 

Przywóz, przewóz kokainy 

Poniżej zostaną zaprezentowane dwie sprawy dotyczące przywozu 
i przewozu kokainy prowadzone przed Sądem Okręgowym w Toruniu oraz 
przez Sądem Okręgowym w Warszawie-Śródmieściu.

Pierwsza z badanych spraw liczyła 68 tomów. Wyniki przedmiotowej 
analizy pozwoliły na ustalenie, że  14 września 2007 r. do Prokuratury 
Okręgowej w Toruniu wpłynęły materiały z czynności przeprowadzonych 
przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. Agencja 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego — Delegatura w Bydgoszczy pod nadzorem 
Prokuratury Okręgowej w Toruniu postawiła m.in. dwóm obywatelom Ni-
gerii oraz ich żonom Polkom zarzut działania w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstę-
pach czasu, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, której celem 
było popełnianie przestępstw narkotykowych. Polegały one na przywozie 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na przewozie przez terytorium 
RP i innych państw środków odurzających w postaci kokainy 9 należącej 
do grupy I-N wykazu środków odurzających w znacznej ilości, tj. o masie 
5167,88 grama (o wartości blisko 400 tys.) oraz obrót nimi wbrew przepi-
som ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005 r. 10

Obaj oskarżeni byli w przedziale wiekowym 26–30 lat, jeden żonaty, 
drugi w trakcie rozwodu, bez źródła utrzymania w kraju pochodzenia, jed-
nak legalnie pracujący w Polsce, natomiast w Królestwie Wielkiej Brytanii, 

8  Tamże. 
9  Wyrok Sądu Okręgowego z 19 maja 2011 r., sygn. IIK 150/10, niepubliko-

wany. Wobec dwóch sprawców wszczęto postępowanie in personam 22 stycznia 
2009 r. Od wyroku została wniesiona przez prokuratora apelacja, którą 6 marca 
2012 r. sąd II instancji uznał jednak za bezzasadną (sygn. AKa 412/11). Wo-
bec oskarżonych wymierzono kary łączne: 5 lat pozbawienia wolności oraz 2 lata 
i 6 miesięcy pozbawienia wolności, jak również środki karne w postaci przepad-
ku w równowartości kwot: odpowiednio 19 095 zł i 17 529 zł osiągniętych z po-
pełnionego przestępstwa. Postępowania przeciwko dwóm Polkom, żonom obu cu-
dzoziemców, wyłączono do odrębnego postępowania. 

10  Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (DzU z 2005 r., 
nr 179, poz. 1485).
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posiadający na utrzymaniu dzieci z małżeństw z Polkami. Jeden z oskar-
żonych w celu zawarcia związku małżeńskiego przybył do Polski. 

W okresie działania grupy od stycznia do września 2007 r. powstały 
dwa kanały przerzutowe — jeden z Republiki Wenezueli, drugi z Nigerii, 
obydwa przez Polskę do Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 
za pośrednictwem kierowców autobusów rejsowych do Londynu, głównie 
tych wyjeżdzających z Grudziądza. Najpierw narkotyki były przywożone 
do Polski osobiście przez członków. Jednak, kiedy przywódca o pseudo-
nimie „Prince” — przebywający na stałe w Londynie — otrzymał poufną 
informację, że szlaki są spalone. Wówczas zadecydował, że trzeba znaleźć 
kilka adresów w Polsce, na które szłyby bezpośrednio paczki z narkotyka-
mi z Wenezueli oraz z Nigerii. Wówczas rolę organizatora przemytu pełnił 
m.in. Nigeryjczyk i jego żona Polka, która na polecenie męża wyszukiwała 
na terytorium RP osoby do odbierania przesyłek pocztowych z zawartością 
kokainy. Osobiście rekomendowała i sprawdzała nowe osoby. Instruowała 
je zgodnie ze wskazówkami męża, aby otrzymane paczki, w których oprócz 
narkotyków były np. zestaw artystyczny dla dzieci, gra wojenna, fi gurki, 
zestaw puzzli, kolorowanki, książeczki dla dzieci, zestawy kredek, farbki, 
markery — rozpakować i przepakować, dodając jakieś gazety, czasopisma 
polskie, kosmetyki, artykuły spożywcze. Małżeństwo odpowiadało za nada-
wanie paczkom pozoru legalności, pełniąc rolę gwaranta ich niewykrycia. 
Jeżeli nie mogli znaleźć takiego adresu, to sami osobiście jechali do Pol-
ski odbierali paczkę, przepakowywali i przekazywali ją kierowcy jadącemu 
do Londynu. Rozmowy na temat odbioru i wysyłki paczki odbywały się 
podczas kontaktów towarzyskich. Wyszukane osoby za wykonanie tych 
czynności otrzymywały zapłatę w wysokości około 150–300 funtów. Nato-
miast organizator otrzymywał kwotę 300–1300 funtów. Czynnikami decy-
dującymi o pozycji jej poszczególnych członków i istotnymi przy podziale 
zysków były: przynależność narodowościowa, więzi rodzinne, powiązania 
towarzyskie.

Najwyżej w hierarchii grupy stał przywódca o pseudonimie „Prince”, 
następnie, organizatorzy przestępczej działalności oraz członkowie wyko-
nujący ich polecenia. Jej członkowie nie znali wszystkich osób tworzą-
cych grupę, a tym bardziej jej przywódcy, ponieważ taka wiedza niosłaby 
dla tego ostatniego ogromne ryzyko. Był to sposób na konspirację działań 
i zabezpieczenie interesu grupy związanego z obrotem narkotykami. Rea-
lizacja tego interesu wymagała podjęcia działań logistycznych m.in.: usta-
lenia źródła zaopatrzenia w kokainę i nawiązania z nim kontaktu, zgro-
madzenia odpowiednich środków fi nansowych na zakup narkotyku oraz 
zorganizowania całej transakcji, w tym przygotowania przerzutu towaru 
do Anglii, na teren, gdzie grupa głównie działała. Pomimo że opracowywa-
no transfer narkotyków we wskazanych kanałach przerzutowych, tak aby 
zminimalizować ryzyko wykrycia przestępstwa i utraty towaru, podczas 
jednego z przerzutów środek został wykryty w toku kontroli i zatrzymany 
przez funkcjonariuszy Głównego Urzędu Celnego we Frankfurcie nad Odrą 
w Republice Federalnej Niemiec. 
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Następnie badaniem objęto akta sprawy karnej rozstrzyganej przed Są-
dem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia, liczącej 41 tomów 11. Struk-
tura tej grupy również była ukierunkowana na przemyt narkotyków, tym 
razem z krajów Ameryki Południowej (Kostaryka, Kolumbia, Ekwador) 
do Europy oraz pomiędzy poszczególnymi krajami Europy. Grupa działała 
na terenie Warszawy, Europy oraz Ameryki Południowej oraz Środkowej 
w okresie od jesieni 2000 r. do lipca 2002 r., a tworzyło ją co najmniej 
18 osób posiadających obywatelstwo polskie, egipskie, libańskie, nigeryj-
skie, pakistańskie. 

W treści wyroku, jaki zapadł w badanej sprawie, zostało skazanych 
obok 2 oskarżonych cudzoziemców obywatelstwa pakistańskiego i nige-
ryjskiego, 9 obywateli Polski, którzy brali udział w zorganizowanej gru-
pie przestępczej zajmującej się przewozem narkotyków z krajów Ameryki 
Południowej do Europy oraz pomiędzy poszczególnymi krajami Europy. 
W akcie oskarżenia postawiono obywatelowi Pakistanu zarzut uczest-
nictwa wspólnie i w porozumieniu z dwoma członkami grupy w obrocie 
znacznej ilości (nie mniejszej niż 4895 g) środków odurzających w postaci 
kokainy oraz udzielenia pomocy w wyjeździe jednemu z nich z Warszawy 
do Amsterdamu 16 kwietnia 2002 r. Oskarżony cudzoziemiec przekazał 
bilet na podróż, w wyniku czego inna osoba 16 kwietnia 2002 r. udała 
się z Warszawy do Amsterdamu, następnie przez Madryt, Buenos Aires 
do Ekwadoru, gdzie otrzymała ww. ilość kokainy schowaną w bocznych 
ścianach walizki i aktówki. Zamierzała przewieść ją do Amsterdamu 
i przekazać I. L.N., jednakże 4 maja 2002 r. została zatrzymana na mię-
dzynarodowym lotnisku Ezeiza w Buenos Aires. Działanie to zostało pod-
jęte w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Innym razem wskazany cu-
dzoziemiec w ramach wspólnego działania i porozumienia z innym człon-
kiem grupy nakłonił dwie osoby do uczestnictwa w obrocie znacznej ilości 
(nie mniejszej niż 12 kg) środków odurzających w postaci kokainy oraz 
udzielił im pomocy w wyjeździe z Warszawy do Amsterdamu 23 marca 
2002 r. w ten sposób, że przekazał bilet na podróż, w wyniku czego udali 
się oni 23 marca 2002 r. z Warszawy do Amsterdamu, stamtąd na Cu-
racao. Jedna z nakłonionych osób przywiozła z powrotem co najmniej 
6 kg kokainy do Amsterdamu i przekazała wskazanej osobie. Natomiast 
parę dni później wracająca z Curacao druga osoba wioząca co najmniej 
8 kg kokainy została zatrzymana na lotnisku w Amsterdamie przez organ 
ścigania Królestwa Holandii. 

Drugiego cudzoziemca obywatelstwa nigeryjskiego sąd uznał za win-
nego nakłaniania innej osoby do uczestnictwa w obrocie środkami 

11  Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 20 grudnia 2004 r., 
sygn. V K 902/04, niepublikowany. Sprawa liczyła 41 tomów. Wobec dwóch 
sprawców wszczęto postępowanie in personam 12 grudnia 2002 r. Wyrok został 
przekazany do wykonania 27 grudnia 2005 r. Wobec Palestyńczyka sąd wymie-
rzył karę łączną 2 lat pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w liczbie 
300 stawek dziennych, każda po 100 zł. Wobec Nigeryjczyka karę łączną 2 lata 
pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w liczbie 200 stawek dziennych, 
każda po 100 zł.
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odurzającymi w postaci kokainy polegającym na przewozie narkotyków 
z krajów Ameryki Południowej do Europy oraz pomiędzy poszczególny-
mi krajami Europy oraz udzielenie jej pomocy w wyjeździe z Warszawy 
do Amsterdamu poprzez przekazanie pieniędzy na podróż, w wyniku czego 
w okresie od 2 do 14 stycznia 2002 r. uczestniczyła ona w obrocie środka-
mi odurzającymi w postaci kokainy ukrytymi w elastycznej bieliźnie osobi-
stej. Osoba ta działając w celu osiągniecia korzyści majątkowej przewiozła 
otrzymane w Amsterdamie od I. L. N. narkotyki przez Brukselę do Aten, 
przekazując je czarnoskóremu mężczyźnie. Wskazany cudzoziemiec został 
ponadto uznany za winnego ukrycia w butach narkotyków, otrzymanych 
uprzednio w Amsterdamie od I. L. N. i przewiezienia ich do Perugii, gdzie 
przekazał je nieustalonemu mężczyźnie. Otrzymał za to korzyść mająt-
kową w wysokości 800 euro. Innym razem w tym samym celu przewiózł 
otrzymane w Amsterdamie środki przez Madryt do Malagi, gdzie przekazał 
ustalonej osobie. Kolejnym razem uczestniczył w obrocie znacznej ilości 
środków odurzających w postaci kokainy (w ilości nie mniejszej niż 250 
g) ukrytych w butach, którą otrzymał w Amsterdamie od I. L. N. i innych 
osób, następnie przez Paryż zamierzał przewieźć do Perugii, jednak został 
zatrzymany w Paryżu przez francuski organ ścigania karnego. 

Rekrutacja nowych osób do grupy odbywała się na podstawie stosownej 
rekomendacji jej członka na podstawie kryteriów, takich jak: znajomość 
z członkiem grupy, pomysłowość, odporność na stres, odwaga, skłonność 
do ryzyka. Na górze hierarchii stało dwóch przywódców posiadających 
obywatelstwo Nigerii, kierujących grupą. Niższe miejsce zajmowali orga-
nizatorzy przestępczej działalności, następnie członkowie wykonujący ich 
polecenia. Przywódcy dokonywali podziału zadań, kierowali grupą, odpo-
wiadali za utrzymywanie dyscypliny w jej szeregach, jak również decydo-
wali o podziale jej zysków. Zysk w dużej mierze był przeznaczany na in-
westycje w nielegalny zakup narkotyków. Natomiast organizatorzy przy-
gotowywali przestępstwa poprzez dobór odpowiednich osób, zaś skrzętnie 
dobrani członkowie grupy przygotowywali się do popełnienia przestępstw 
przez planowanie poszczególnych czynności zmierzających do dokonania 
przestępstw, następnie brali udział w ich popełnieniu. W grupie komuni-
kowano się wyłącznie przez ustalonych członków za pośrednictwem tele-
fonów komórkowych oraz Internetu. Podróżowano samochodami osobo-
wymi, autobusami, samolotami. Problemy w grupie rozwiązywano przez 
rozmowy, jak również w drodze eliminacji nielojalnych członków, jednak 
bez odwoływania się do gróźb lub przemocy. 

Przywóz prekursora BMK z Chin do Polski

Przedmiotem badań uczyniono akta sprawy karnej rozstrzyganej przed 
Sądem Okręgowym w Gdańsku, liczącej 22 tomy  12. Przedmiotowa analiza 

12  Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z 2 grudnia 2006 r., sygn. IV K 290/0, 
niepublikowany; 6 maja 2004 r. wpłynęły one do prokuratury okręgowej. Wobec 
sprawców wszczęto postępowanie in personam 21 maja 2004 r. Od wyroku nie 
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wykazała, iż prokuratura okręgowa nadzorowała wszczęte przez Central-
ne Biuro Śledcze w 2004 r. śledztwo w sprawie przywozu z zagranicy pre-
kursora w postaci BMK (prekursor, składnik do produkcji narkotyków 13) 
w celu niedozwolonego wytworzenia substancji psychotropowej. Na pod-
stawie informacji uzyskanych od belgijskiej policji ustalono, że do por-
tu w Gdyni przybyć ma z Chin drogą morską przez Hamburg kontener 
z bliżej nieustaloną ilością narkotyków. Odbiorcą kontenera miała być 
Agencja Sprzedaży z Tucholi. W momencie przybycia kontenera z Chin 
funkcjonariusze CBŚ otworzyli i zabezpieczyli kontener. Znajdowało się 
w nim 260 beczek z substancją niewiadomego pochodzenia. Jak wykaza-
no, kontener został odpowiednio przygotowany do przewiezienia nielegal-
nych substancji, a mianowicie wszystkie wywietrzniki kontenera zostały 
zaklejone szeroką taśmą samoprzylepną, miejsca mocowań uszczelnione 
zostały masą silikonową, co miało uniemożliwić przenikanie charaktery-
stycznego zapachu. 

Z losowo wybranych beczek pobrano 11 próbek. Badanie Laboratorium 
Kryminalistycznego w Gdańsku wykazało, że znajduje się w nich BMK. 
W Polsce brak jest możliwości przemysłowego (dozwolonego) wykorzysty-
wania BMK, który używany jest do nielegalnej produkcji amfetaminy lub 
metamfetaminy. 

Ogrom przestępczej skali przywozu z zagranicy do Polski substancji naj-
lepiej zobrazować może przeliczenie zabezpieczonej ilość na porcje handlo-
we: można bowiem z niej otrzymać od 33 mln 600 tys. do 57 mln 600 tys. 
działek w czystej postaci. Wyżej wymieniona substancja została na wnio-
sek prokuratora zniszczona. Na skutek powziętego śledztwa ujawniono, 
iż w Belgii prowadzone było postępowanie przeciwko dwóm oskarżonym 
o przestępstwa narkotykowe. Poprzez zapisy treści rozmów telefonicznych 
ustalono, że jeden z nich poszukuje na terenie Polski fi rmy, poprzez którą 
mógłby wywieść narkotyki. Na potrzeby przestępczego procederu została 
utworzona taka fi rma, a jej właścicielka założyła ją w związku z propozycją 
złożoną przez jednego z oskarżonych. W zamian za to miała otrzymywać 
gratyfi kację pieniężną. Utrzymano, iż nie wiedziała, że chodzi o nielegalne 
substancje, a o przybyciu kontenera została poinformowana listem prze-
wozowym, po czym powiadomiła swojego partnera. Rozmowy prowadzone 
były w sposób konspiracyjny. Nie mówiono wprost o narkotykach, używa-
no przykładowych określeń „to wino, kwiaty”. 

Oskarżeni zostali ujęci, podążając z Niemiec do Polski w celu odebrania 
towaru. Po zatrzymaniu oskarżonych zabezpieczono oryginalne dokumen-
ty związane ze sprowadzaniem BMK (w dokumentach nazwano go olejkiem 

wnoszono apelacji. Wobec oskarżonych wymierzono kary łączne: 4 lat pozbawienia 
wolności oraz 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, jak również grzywnę w po-
staci 300 stawek dziennych o równowartości jednej stawki 20 zł. Zastosowano 
również środki karne — nawiązka 2000 zł na rzecz Poradni Profi laktyki i Terapii 
Uzależnień MONAR.

13  Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (DzU z 2005 r., 
nr 179, poz. 1485).
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eukaliptusowym). Z uwagi, iż substancja BMK została zatrzymana, nie 
udało się ustalić co dalej miało się stać ze sprowadzanym prekursorem. 
Oczywiste jest, że był on przeznaczany do dalszej dystrybucji, a w efekcie 
— do wytworzenia substancji psychotropowej.

Na podstawie stanu faktycznego wykazano, iż oskarżeni działali w zor-
ganizowanej grupie przestępczej. W jej skład wchodziło co najmniej dwóch 
Polaków (mężczyźni w wieku około 40 lat, niekarani) oraz Polak z podwój-
nym obywatelstwem — belgijskim (mężczyzna w wieku koło 50 lat, ów-
cześnie karany). Grupa działała w latach 2002–2004 W hierarchii grupy 
nie wyróżniono osoby pełniącej przywództwo oraz nie zaobserwowano pod-
ległości pomiędzy członkami grupy. Bez znaczenia jest, czy celem działania 
było dokonanie jednego czy wielu takich przestępstw. Każdy z członków 
grupy miał świadomość działania w grupie, w której nie wszyscy uczestni-
cy muszą się znać wzajemnie, a wystarczą jedynie kontakty z wybranymi 
osobami. Specyfi ka układu osobowego pociąga za sobą określone konse-
kwencję, przede wszystkim to, iż współdziałanie i porozumienie wszystkich 
biorących udział w przestępczym procederze osób jest czasem niemożliwe 
i miała im wystarczyć świadomość istnienia zamkniętego układu sprowa-
dzania do Polski BMK. Z zebranych dowodów w sprawie wynikało, iż po-
mimo, że wszystkie osoby nie przyznają się do zarzucanych im czynów, 
wynikało wprost, że mieli świadomość przynależności do w miarę stałego 
układu, którego celem było osiągnięcie korzyści materialnej poprzez po-
pełnione przestępstwo. 

Na podstawie poddanych analizie spraw karnych, można zauważyć, 
iż Polska jest krajem tranzytowym w procederze przewozu substancji 
narkotycznych w postaci kokainy znacznej ilości, jak również prekursora 
BMK. Motywem udziału członków grup zorganizowanych w przestępczości 
narkotykowej jest oczywiście możliwość osiągnięcia korzyści majątkowych 
w szybki, jak również dość łatwy sposób. Na takie zachowania przestępcze 
decydują się ludzie młodzi, przeważnie mężczyźni, ale również kobiety, 
obywatele Polski, jak również wielu innych krajów. Pomysłowość w zakre-
sie sposobów i metod przemycanych substancji narkotykowych z jednej 
strony wydaje się przewidywalna, choć wciąż uskuteczniana przez spraw-
ców, często z powodzeniem. Należy zauważyć, iż zorganizowane grupy zaj-
mujące się przestępstwami narkotykowymi wykazują cechy zakonspiro-
wania, ponieważ ich organizatorom oraz przywódcom zależy na unikaniu, 
bądź zminimalizowaniu, ryzyka wykrycia takiej działalności przez organy 
ścigania karnego. 

Podsumowując, tendencje przestępczości narkotykowej w Polsce nie 
różnią się od kierunków istniejących w innych państwach Europy. Przy-
czyną tego jest brak kontroli granicznych, a rezultatem łatwe przerzucanie 
substancji odurzających. Nie odnotowano również kluczowych modyfi kacji 
trendów w narkotykowej przestępczości zorganizowanej w Polsce. W ca-
łej Unii Europejskiej od lat utrzymują się niezmienne nurty przemytu, 
produkcji i podaży narkotyków. Polska wpisuje się w te trendy, a jej rola 
od kilku ostatnich lat pozostaje niezachwiana.
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Streszczenie: Podjęta w opracowaniu 
analiza problematyki zorganizowanej 
przestępczości narkotykowej w Pol-
sce potwierdza fakt dominacji tej ak-
tywności w funkcjonowaniu struktur 
przestępczych. Celem publikacji jest 
zasygnalizowanie działalności zorgani-
zowanych grup przestępczych w Polsce 
z udziałem cudzoziemców w kontekście 
przestępczości narkotykowej. Na pod-
stawie analizy opracowań kryminolo-
gicznych, w syntetyczny sposób przed-
stawiono informacje dotyczące współ-
czesnego fenomenu tego zjawiska. W 
celu ukazania praktycznych aspektów 
przestępczości narkotykowej poddano 
analizie akta wybranych spraw kar-
nych zakwalifi kowanych z art. 258 
k.k. Wskazane w publikacji tendencje 
rozwoju narkotykowej przestępczo-
ści zorganizowanej z udziałem cudzo-
ziemców, utwierdzają w przekonaniu 
potrzebę podjęcia wszelkich działań 
profi laktycznych i prewencyjnych w 
celu zminimalizowania negatywnych 
konsekwencji społecznych i gospodar-
czych tego zjawiska.

Keywords: organized crime, drug-
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Summary: The undertaken analysis in 
the paper of the problem of organized 
drug crime in Poland, confi rmed the 
dominance of this activity in the func-
tioning of criminal structures. The main 
aim of publication is to signal the ac-
tivities of organized criminal groups in 
Poland involving foreigners in the con-
text of drug crime. Based on the analy-
sis of criminological studies, in a syn-
thetic way were presented information 
regarding contemporary phenomena of 
the phenomenon. In order to show the 
practical aspects of drug crime there 
was conducted analysis of the fi les of 
selected criminal cases classifi ed un-
der art. 258 of the Penal Code. Indi-
cated in the publication the trends in 
the development of narcotic organized 
crime involving foreigners confi rm the 
need to take any action for all preven-
tive measures to minimize the negative 
social and economic consequences of 
this phenomenon.


