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Policjanci  z  Zarządu  w  Poznaniu  CBŚP  i  BSW  Służby  Więziennej  przeprowadzili  kolejną  realizację,
podczas  której  zatrzymano  9  osób  podejrzanych  o  udział  w  grupie  przestępczej.  Członkowie  tej
grupy  rozprowadzali  narkotyki  na  terenie  zakładu  karnego.  Śledztwo  jest  prowadzone  pod
nadzorem  Prokuratury  Okręgowej  w  Poznaniu.

Nielegalny  proceder  mógł  być  prowadzony  od  2010  roku.  Z  ustaleń  śledczych  wynika,  że  1  gram  amfetaminy  lub
marihuany  w  Zakładzie  Karnym  mógł  kosztować  nawet  50  złotych.

Pierwszą  realizację  w  tej  sprawie  policjanci  CBŚP  przeprowadzili  w  grudniu  2017  roku  wspólnie  z  BSW  Służby
Więziennej,  pod  nadzorem  Prokuratury  Okręgowej  w  Poznaniu.  Wtedy  to  funkcjonariusze  rozbili  zorganizowaną  grupę
przestępczą,  której  terenem  działania  był  Zakład  Karny.  Członkowie  tej  grupy  podejrzani  są  o  wprowadzanie  do  obrotu
narkotyków  na  terenie  zakładu  zamkniętego.  Wówczas  zatrzymano  17  podejrzanych,  w  tym  2  funkcjonariuszy  SW  i  14
osadzonych  w  ZK.  15  osobom  przedstawiono  zarzuty  udziału  w  zorganizowanej  grupie  przestępczej  oraz  wprowadzania
do  obrotu  na  terenie  zakładu  substancji  psychotropowych  i  środków  odurzających.  Dodatkowo  dwaj  funkcjonariusze
Służby  Więziennej  usłyszeli  zarzut  przekroczenia  uprawnień  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowej,  za  co  grozić  może
kara  pozbawienia  wolności  od  roku  do  10  lat.  Jednemu  z  nich  zarzuca  się  również  przyjęcie  korzyści  majątkowej  w
związku  z  pełnieniem  funkcji  publicznej.

W  marcu  funkcjonariusze  przeprowadzili  kolejną  realizację,  podczas  której  zatrzymano  dziewięć  osób,  w  tym  sześciu
mężczyzn,  odbywających  karę  pozbawienia  wolności.  Podejrzanym  zarzuca  się  udział  w  zorganizowanej  grupie
przestępczej  wprowadzającej  do  obrotu  środki  odurzające  w  postaci  marihuany  i  amfetaminy.  Wszyscy  zatrzymani
zostali  tymczasowo  aresztowani.  W  tych  działaniach  brali  udział  również  policjanci  z  Komendy  Miejskiej  Policji  w
Poznaniu.

Łącznie  w  prowadzonej  od  wielu  miesięcy  sprawie,  występuje  34  podejrzanych,  którym  przedstawiano  45  zarzutów,
m.in.  wprowadzania  do  obrotu  narkotyków.  Na  podstawie  zebranego  w  śledztwie  materiału  dowodowego  19
podejrzanym  przedstawiono  zarzuty  udziału  w  zorganizowanej  grupie  przestępczej,  a  2  osoby  usłyszały  zarzuty
kierowania  tą  grupą.

Warto  zobaczyć:  Funkcjonariusze  CBŚP  i  Służby  Więziennej  rozbili  zorganizowaną  grupę,  której  członkowie  sprzedawali
narkotyki  w  więzieniu
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