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POTĘŻNY CIOS CBŚP W RYNEK NIELEGALNYCH STERYDÓW
Policjanci CBŚP zatrzymali 2 osoby podejrzane o wytwarzanie, przemyt oraz wprowadzanie do obrotu
sterydów. Zabezpieczono 2 linie produkcyjne, w tym maszyny służące do produkcji sterydów a także
surowce, z których można wyprodukować ok 2,5 mln sztuk tabletek zawierających substancje
anaboliczne. Zabezpieczono także 150 tysięcy gotowych tabletek. Śledztwo nadzoruje śląski wydział
Prokuratury Krajowej.
Policjanci Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem Śląskiego Wydziału Zamiejscowego
Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach prowadzą śledztwo
dotyczące nielegalnej produkcji i handlu środkami anabolicznymi.
W połowie lipca 2018 roku, na polecenie prokuratora, funkcjonariusze Zarządu w Katowicach CBŚP na terenie województwa
mazowieckiego i wielkopolskiego, zatrzymali dwóch podejrzanych - Dariusza S. lat 42 oraz Dawida J. lat 37. W piwnicy domu
zajmowanego przez jednego z podejrzanych, ujawniono nielegalną wytwórnię sterydów. Zabezpieczono dwie profesjonalne
linie produkcyjne, wyposażone w specjalistyczną aparaturę, między innymi mieszarkę, tabletkarkę, zgrzewarkę i pakowarkę.
Zabezpieczono również, już wyprodukowane, około 150 tysięcy sztuk tabletek oraz kilkadziesiąt tysięcy ampułek
zawierających środki anaboliczne a także surowce służące do ich produkcji. Według wstępnych szacunków ilość
zabezpieczonych substratów sterydów, pozwoliłaby na wyprodukowanie około 2,5 miliona sztuk tabletek i ampułek
zawierających sterydy.
Policjanci CBŚP zabezpieczyli także kilkanaście telefonów komórkowych i komputery. Na poczet przyszłych kar i grzywien
zabezpieczono pieniądze w kwocie 60 000 złotych i dwa samochody o szacunkowej wartości około 235 000 złotych.
Zabezpieczono również międzynarodową przesyłkę kurierską z ukrytymi pieniędzmi w kwocie 31 000 euro, które miały być
rozliczeniem za zakup sterydów.
W działaniach brali udział także strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego JRG nr 6 w
Poznaniu, którzy wspólnie z policjantami CBŚP, zabezpieczyli teren działań oraz ujawnione substancje.
Zatrzymanemu Dariuszowi S. zostały przedstawione zarzuty dotyczące usiłowania przemytu oraz wprowadzania do obrotu
środków anabolicznych. Dawid J. usłyszał natomiast zarzuty dotyczące wytwarzania oraz wprowadzenia do obrotu tych
środków. Według wstępnych szacunków mężczyźni mogli łącznie wprowadzić do obrotu sterydy za ponad 1 mln zlotych.
Produkcja zabezpieczonych substancji o charakterze medycznym, odbywała się bez posiadanego zezwolenia, jak również bez
zachowania jakichkolwiek zasad BHP. Dawid J. swoim zachowaniem mógł sprowadzić niebezpieczeństwo dla życia lub
zdrowia wielu osób, poprzez wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu środków farmaceutycznych, nieodpowiadających
wymaganym warunkom jakości.

Dzięki działaniom funkcjonariuszy CBŚP udało się zapobiec ewentualnemu

niebezpieczeństwu dla ludzi, które mogłoby wystąpić gdyby te substancje trafiły na rynek.
Zatrzymani byli uprzednio notowani przez Policję między innymi za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pobicia.
Za tego rodzaju przestępstwa podejrzanym grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 8. Na
wniosek prokuratora Sąd tymczasowo aresztował podejrzanego Dawida J. na okres 3 miesięcy, a wobec Dariusza S.
prokurator zastosował środki wolnościowe.
Sprawa jest rozwojowa. Policjanci CBŚP nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
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