
 
 

KONFERENCJA PRASOWA  

- inaugurująca kampanię „Narkotyki i dopalacze zabijają!” 
 
 
  
 

insp. Tomasz Michułka 

Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu 

„Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” 



Kampania „Narkotyki i dopalacze zabijają” 

Warszawa 

 Kampania „Narkotyki i dopalacze zabijają” pod hasłem Szkoda Ciebie 
na takie patoklimaty, została opracowana w ramach Programu 
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem 
bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020. 

 
 
 Głównym organizatorem kampanii jest 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
 
 
KAMPANIA MA NA CELU: 
Zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych  
z zażywaniem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych tzw. 
„dopalaczy”, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak  
i społecznych uzależnienia od tych substancji. 
 
 
 



NARZĘDZIA  PRAWNE 
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 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, 1490, 1669.) 

 WYBRANE PRZEPISY  

Art.53 .1.  ... wytwarzanie ...podlega karze pozbawienia wolności  do lat 3. 

    2.  ... znaczna ilość ... grzywna i kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. 

Art.54. 1.  ... przyrządy (posiadanie, przerabianie, zbywanie ...)  podlega grzywnie, karze  ograniczenia wolności lub pozbawienia 

wolności do lat 2. 

Art.55. 1.  ... przemyt ...   podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5. 

Art.56. 1.    ... wprowadzanie do obrotu... podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

Art.58. 1.    ... udzielanie, ułatwianie użycia, nakłanianie …podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, 

 2. …udzielanie małoletniemu… podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. 

Art.59.1.  ... udzielanie, ułatwianie użycia, nakłanianie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej ...podlega karze pozbawienia 

wolności  od roku do lat 10. 

 2. ... udzielanie, ułatwianie użycia, nakłanianie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej małoletniemu ...podlega karze 

pozbawienia wolności  na czas nie krótszy od lat 3. 

 

 

 



Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, 1490, 1669.) 

 

Art.62. 1.  ... posiadanie ... podlega karze pozbawienia wolności do lat 3,  

 2. …posiadanie znacznej ilości środków… od roku do lat 10. 

 

Art.62b. 

1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada nowe substancje psychoaktywne, podlega grzywnie. 

2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust.1, jest znaczna ilość nowych substancji psychoaktywnych 
sprawca, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.  

3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust.1, jest nowa substancja psychoaktywna w ilości 
nieznacznej, przeznaczonej na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed 
wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby 
niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości. 



2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 

1 417 
1 631 

1 938 
2 233 

119 94 96 176 

Przestępstwa stwierdzone ogółem  Czyny karalne nieletnich  

2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 

9 407 10 043 

11 650 
10 514 

7020 7769 
8690 

7183 

Spotkania z dziećmi i młodzieżą Spotkania z pedagogami  

Przestępstwa stwierdzone oraz czyny karalne 
nieletnich z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 

  
 

Liczba spotkań z dziećmi i młodzieżą oraz  
z pedagogami na rzecz zapobiegania demoralizacji 

nieletnich oraz patologii społecznych 
 

Źródło: Biuletyn statystyczny przestępczość na terenie garnizonu mazowieckiego 2015, 2016, 2017 i 2018 rok 
  

 

STAN ZAGROŻENIA  

przestępczością narkotykową w latach 2015 – 2018 na terenie  

garnizonu mazowieckiego  



325 

111 108 
148 

2015 

2016 

2017 

2018 

Podejrzenie zatruć dopalaczami w garnizonie 
mazowieckim w latach 2015,2016,2017 i 2018 

 

2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 

121 321,3 

242 539,9 

336 595,5 

469 078,9 

32 360,0 24 281,1 22 773,7 
49 437,1 

Marihuana Amfetamina 

Liczba narkotyków zabezpieczonych przez Policję na 
terenie garnizonu mazowieckiego (podane w gramach) 

Źródło: Biuletyn statystyczny przestępczość na terenie garnizonu mazowieckiego  
2015, 2016, 2017 i 2018 rok 

  

 

STAN ZAGROŻENIA  

przestępczością narkotykową w latach 2015 – 2018 na terenie  

garnizonu mazowieckiego  

Źródło: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna  
w Warszawie 



Łączna liczba wszystkich narkotyków zabezpieczonych 
przez Policję na terenie garnizonu mazowieckiego 

(podane w kg) 

STAN ZAGROŻENIA  

przestępczością narkotykową w latach 2017 – 2018 na terenie  

garnizonu mazowieckiego  

364 

572 

2017 

2018 

L.P. NAZWA 
SUBSTANCJI 

2017 ROK 2018 ROK 

1. Amfetamina 23 kg 49 kg 

2. Haszysz 1,5 kg 3,9 kg 

3. Mefedron 1,8 kg 4,8 kg 

4. Marihuana 337 kg 469 kg 

5. Kokaina 0,18 kg 44 kg 

6. Heroina 0,02 kg 0,61 kg 

7. Metaamfetamina 1,08 kg 0,78 kg 

8. Słoma Makowa 0 0 

9. Środki zastępcze 0,06 kg  0,06 kg 

RAZEM: 364 kg 572 kg Źródło: Biuletyn statystyczny przestępczość na terenie garnizonu mazowieckiego 2017 i 2018 rok 
  

 



Mazowiecka Policja podejmuje od lat szereg działań służących eliminacji zagrożeń,  
szczególnie dotykających dzieci i młodzieży.  

Naszą aktywność związaną z profilaktyką uzależnień kierujemy do różnych środowisk 
zagrożonych patologiami, w tym szczególnie z obszaru narkotyków i dopalaczy:  

 

 Kampania antydopalaczowa – I etap 2015/2016 rok; 

 Projekt pod nazwą „Narkotyki, dopalacze – ulegniesz, przepadniesz” – II etap 2016/2017 rok; 

 Kampania pod nazwą „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga”  – III etap 2017/2018 rok. 

 

 

 

 

 
W ramach kampanii została przeprowadzona ankieta  

on-line dla młodzieży 



 

ANKIETY ON-LINE 

Rok szkolny 2015/2016 
Badania on-line subregionu radomskiego 
 
Rok szkolny 2017/2018 
Badania on-line w pozostałych delegaturach:  
Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Siedlce 



Obszar 
Liczba uczniów, którzy 

mogli być poddani 
badaniom* 

Liczba uczniów szkół 
gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych, którzy 
wypełnili ankietę 

% przebadanych 
 w ogólnej liczbie 

uczniów 

Subregion Ciechanów 
(Ciechanów, Pułtusk, Płońsk, Żuromin, Mława) 
 

30298 6875 22,69% 

Subregion Siedlce 
(Siedlce, Garwolin, Węgrów, Sokołów Podlaski, Łosice) 

37233 13038 35,02% 

Subregion Płock 
(Płock, Sochaczew, Żyrardów, Gostynin, Sierpc) 
 

40657 9907 24,37% 

Subregion Ostrołęka 
(Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Wyszków, Maków Mazowiecki, 
Przasnysz) 

35517 5991 16,87% 

Subregion Radom 
(Radom, Zwoleń, Lipsko, Szydłowiec, Przysucha, Białobrzegi, 
Grójec, Kozienice) – badanie zawierało tylko pytania  
o zażywanie dopalaczy 

60754 11003 18,11% 

Garnizon  mazowiecki 204459* 46814 22,90% 

* Dane GUS dotyczące ludności w wieku 13-20 lat – stan na dzień 30.06.2017 roku 



204459;    77,1% 

46814;      22,9% 

Liczba osób w wieku 13-20 lat (dane GUS - 30.06.2017r.) na terenie garnizonu mazowieckiego 

Liczba osób w wieku 13-20 lat na terenie garnizonu mazowieckiego, które wypełniły ankietę 



1212; 3% 

374; 1% 

563; 1% 

736; 1% 
 43929; 94% 

Czy kiedykolwiek używałeś/aś dopalaczy? 

tak, w ciągu ostatniego tygodnia tak, w ciągu ostatnich 30 dni 

tak, w ciągu ostatnich 12 miesięcy tak, ponad rok temu 

nie, nigdy 

Grupa badawcza: 
46 814 osób  

 



1138; 3% 

599; 2% 

1093; 3% 

911; 2% 
32070; 90% 

Czy kiedykolwiek używałeś/aś narkotyków? 

tak, w ciągu ostatniego tygodnia tak, w ciągu ostatnich 30 dni 

tak, w ciągu ostatnich 12 miesięcy tak, ponad rok temu 

nie, nigdy 

Grupa badawcza: 
35 811 osób  

z wyłączeniem 
subregionu 

radomskiego 



POROZUMIENIE 
Dotyczące współpracy przy realizacji kampanii pn.: „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” w zakresie 

opracowania wyników badań ankietowych skierowanych do dzieci i młodzieży z garnizonu mazowieckiego 
 

pomiędzy: 
Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II 

podpisane 13 czerwca 2018 roku w Lublinie 

Uniwersytet udzieli wsparcia metodologicznego w procesie analitycznym poprzez 

wybór metody i procedury badań, identyfikację problemu oraz opracowanie 

statystyczne wyników badań, w celu opracowania i wydania publikacji naukowej 

poszerzającej wiedzę na temat zagrożeń wśród młodzieży garnizonu mazowieckiego 

związanych z narkotykami i dopalaczami.  



 

 

 

 

 

 

      

     

 

        Dziękuję za uwagę 

„Naszym celem  

jest zapewnienie bezpieczeństwa 

mieszkańcom Mazowsza” 

insp. Tomasz Michułka 

Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu 


