„Sprawozdanie z działalności
Centralnego Biura Śledczego KGP
w 2008 roku”
(część statystyczna)

Warszawa, lipiec 2004

Warszawa 2009

STAN REALIZACJI ZADAŃ CENTRALNEGO BIURA
ŚLEDCZEGO KGP W ZAKRESIE ZWALCZANIA
PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ W UJĘCIU
STATYSTYCZNYM

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Zarządy i Wydziały Centralnego Biura
Śledczego Komendy Głównej Policji w ramach prowadzonych spraw operacyjnych objęły
zainteresowaniem 4 858 osób działających w 425 grupach przestępczych, w tym: w
385 grupach polskich, w 32 międzynarodowych, 5 grupach rosyjskojęzycznych, 3
grupach cudzoziemców.
Liczba grup przestępczych (według narodowości) pozostających
w zainteresowaniu CBŚ KGP w 2008 roku

Grupy polskie
Grupy międzynarodowe
Grupy cudzoziemców
Grupy rosyjskojęzyczne

385

53

32

Polskie grupy przestępcze kierowane są przez 342 zidentyfikowanych liderów,
grupy międzynarodowe przez 33, rosyjskojęzyczne 5, cudzoziemców 2. Łączna liczba
liderów pozostających w zainteresowaniu wg stanu na 31 grudnia 2008 roku – 382.
W omawianym okresie sprawozdawczym w obszarze przestępstw ekonomicznych
pozostawało w zainteresowaniu 131 grup przestępczych, przestępstw narkotykowych - 147
grup przestępczych. Aktywność stricte kryminalną prowadzi 103 grupy, a działalność
multiprzestępczą wykazywały 44 grupy zorganizowane.
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Liczba grup przestępczych (wg wybranych kategorii) pozostających
w zainteresowaniu CBŚ KGP w 2008 roku
Grupy kryminalne
Grupy ekonomiczne
Grupy narkotykowe
Grupy multiprzestępcze

131
103

44

147

W wyniku krajowych i międzynarodowych działań w zakresie zwalczania
zorganizowanej przestępczości Biuro rozbiło i zdestabilizowało działania: łącznie 159
grup przestępczych, w tym 150 polskich, 9 międzynarodowych.
Liczba grup wyeliminowanych przez CBŚ KGP
w 2008 roku
Grupy polskie
Grupy międzynarodowe

150

9

Centralne Biuro Śledcze KGP w istotny sposób ograniczyło aktywność 152
liderów w tym 145 liderów grup polskich, 7 liderów grup międzynarodowych oraz
1 575 członków grup, z czego 1 487 członków grup polskich, 88 członków grup
międzynarodowych.
W okresie sprawozdawczym funkcjonariusze CBŚ KGP przedstawili zarzuty 78
cudzoziemcom. Dominującą grupę stanowili obywatele: Ukrainy, Wietnamu, Holandii,
Bułgarii i Litwy.
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Wyniki prowadzonych przez Centralne Biuro Śledcze KGP
postępowań przygotowawczych
W 2008 roku Centralne Biuro Śledcze KGP prowadziło 1 931 postępowań
przygotowawczych w kategoriach przedstawionych na wykresie. Statystycznie wszczęto
1 064 sprawy, w tym m.in. podjęto z zawieszenia 64, przejęto z innych jednostek 68.
W 178 wypadkach podstawą wszczęcia były własne materiały operacyjne. Zakończono
1 106 spraw, w tym 54 przekazano do innych jednostek, zawieszono 114. Łącznie
w okresie sprawozdawczym zatrzymano 3 198 osób, 4 817 podejrzanym przedstawiono
łącznie 15 862 zarzuty.
W 2008 roku w CBŚ KGP prowadzonych było 1 931 postępowań
przygotowawczych w związku z działalnością zorganizowanych grup przestępczych.
Ze wskazanej liczby postępowań:
• o charakterze kryminalnym prowadzonych było 539 spraw (w tym 40 o zabójstwa,
24 o zorganizowaną kradzież pojazdów, 18 o fałszerstwa środków płatniczych, 90
o rozboje lub wymuszenia rozbójnicze, 9 o handel ludźmi, 35 o handel bronią,
amunicją i materiałami wybuchowymi, inne kryminalne 322),
• o charakterze ekonomicznym prowadzonych było 700 spraw (w tym
40 prowadzonych było o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
90 z kodeksu karnego skarbowego, 123 o pranie pieniędzy, 93 o korupcję, inne
ekonomiczne 354),
• o charakterze narkotykowym prowadzonych było 547 spraw, m.in. o przemyt,
dystrybucję, produkcję narkotyków,
• inne przestępstwa 145.
Liczba spraw procesowych prowadzonych przez CBŚ KGP
w 2008 roku według wybranych kategorii przestępstw
Przestępstwa kryminalne
Przestęstwa ekonomiczne
Przestęstwa narkotykowe
Inne przestępstwa

145

539

547

700

Należy podkreślić, że w 2008 roku funkcjonariusze CBŚ KGP współpracowali
z policjantami z innych jednostek Policji (KWP, KSP, KMP, KPP) w ramach 72 grup
operacyjno-śledczych, powołanych decyzją Komendanta Głównego Policji.
Wobec wymienionej liczby osób zastosowano następujące środki zapobiegawcze:
• areszty tymczasowe
1 824
• dozory policyjne
1 517
• poręczenia majątkowe
1 330
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•

listy gończe

148

Liczba zastosowanych środków zapobiegawczych
wobec członków zorganizowanych grup przestępczych
w 2008 roku
Areszty
Dozory
Poręczenia

1 517

Listy gończe

1 824

1 330
148

W okresie sprawozdawczym 1 575 osobom przedstawiono 1 614 zarzutów o czyn
z art. 258 § 1 i 2 kk (tj. udział w zorganizowanej grupie przestępczej).
Cytowany artykuł zastosowano w stosunku do:
•
•

1 484 członków grup polskich,
91 członków grup międzynarodowych,

W 2008 roku z art. 258 § 3 kk (kierowanie grupą lub związkiem mającym na celu
popełnianie przestępstw) przedstawiono 154 zarzuty 152 osobom. Przedmiotowy artykuł
zastosowano w stosunku do:
•
•

145 liderów grup polskich,
7 liderów międzynarodowych grup przestępczych.
Liczba podejrzanych liderów i członków zorganizowanych
grup przestępczych w 2008 roku
Lid. gr. polskich
Czł. gr. polskich
Lid. gr. międzynarod.
Czł. gr. międzynarod.

1 484
145

91 7

Kierownictwo CBŚ KGP kładzie nacisk zarówno na zabezpieczenie mienia, jak
również na odzyskiwanie mienia pochodzącego z przestępstw. W prowadzonych sprawach
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w 2008 roku CBŚ KGP zabezpieczyło mienie w wysokości 169 883 753 zł. natomiast
odzyskano we wszczętych i prowadzonych postępowaniach przygotowawczych mienie
w wysokości 26 055 211 zł.
Mienie zabezpieczone i odzyskane (zł) przez CBŚ KGP
Mienie zabezpieczone
Mienie odzyskane

169 883 753
26 055 211

Centralne Biuro Śledcze KGP zlikwidowało w 2008 roku 15 laboratoriów
narkotyków syntetycznych, co świadczy o dobrym rozpoznaniu i przygotowaniu
funkcjonariuszy do walki z przestępczością narkotykową. W sumie w okresie
sprawozdawczym CBŚ KGP zabezpieczyło ponad 730 kg narkotyków. Na uwagę
zasługuje również wspólna realizacja prowadzona z Policją niemiecką w trakcie której na
podstawie informacji przekazanej przez funkcjonariuszy CBŚ udaremniono przemyt do
Polski 4 ton haszyszu.
Ilość zabezpieczonych narkotyków przez jednostki CBŚ KGP
w 2008 roku
Amfetamina Haszysz
2008

Heroina

Kokaina Marihuana

Ekstazy

(g)

(g)

(g)

(g)

(g)

(szt.)

225 666

75 152

76 682

23 468

195 885

542 627

LSD
(szt.)

121

BMK
(l)

19

W
ramach
zwalczania
zorganizowanej
przestępczości
ekonomicznej
funkcjonariusze CBŚ KGP zlikwidowali w okresie sprawozdawczym 2 nielegalne fabryki
papierosów. Realizacja zagadnień z tego zakresu wynika z właściwego monitorowania
tego zjawiska, jak również utrzymujące się trendy i opłacalność tego procederu. Na uwagę
zasługuje fakt, że w 2008 roku CBŚ KGP zabezpieczyło 76 938 007 sztuk papierosów,
10 950 kg krajanki tytoniowej pochodzących z przemytu i zlikwidowanych nielegalnie
działających fabryk oraz 164 612 litrów spirytusu
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Wyniki działań w zakresie rozpoznania i zwalczania terroru
kryminalnego oraz terroryzmu
Na podstawie analizy sprawozdań i z jednostek terenowych CBŚ KGP oraz
w wyniku monitorowania bazy KSIP od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. odnotowano
39 przypadków eksplozji spowodowanych użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych,
w tym 20 przypadków noszących cechy aktów terroru kryminalnego.
Powyższe eksplozje nastąpiły w związku z użyciem:
•
•
•
•

urządzeń wybuchowych – 16 przypadków,
granatów – 4 przypadki,
rozbrajania niewybuchów i niewypałów – w celu odzyskania materiału
wybuchowego – 10 przypadków,
detonacji substancji chemicznej podczas produkcji materiału wybuchowego –
9 przypadków.

W 2008 roku ujawniono i rozbrojono podłożone pod różnymi obiektami 24
urządzenia wybuchowe, w tym 5 granatów oraz 19 urządzeń zawierających substancje
wybuchowe. Ponadto ujawniono 16 atrap urządzeń wybuchowych.

Liczba podłożeń i wybuchów w 2008 roku

Wybuchy
Podłożenia
Atrapy
39
24
16

W omawianym okresie 2008 roku odnotowano 579 fałszywych powiadomień
o podłożeniu urządzeń wybuchowych w stosunku do 814 obiektów, zatrzymano 191
sprawców i wykrywalność kształtuje się na poziomie 32,99%.
Ponadto od 2008 roku odnotowano 50 powiadomień o odstąpieniu od zdetonowania
ładunku wybuchowego w zamian za osiągnięcie korzyści majątkowej, zatrzymano 20
sprawców, wykrywalność tego typu przestępstw kształtuje się na poziomie 40%.
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Liczba fałszywych zgłoszeń i zatrzymanych sprawców
w 2008 roku

579

191

Zgłoszenia

Zatrzymani

Ofiary

W 2008 roku w wyniku eksplozji materiałów wybuchowych śmierć poniosły 4 osoby
(wybuchy spowodowane były w 3 przypadkach zamachami bombowymi, a w 1 przypadku
manipulowaniem przy niewybuchach i niewypałach).
•
•
•
•
•

W 2008 roku rannych zostało 27 osób, w tym w wyniku:
zamachów bombowych – 6 osób ,
próby detonacji niewypałów – 5 osób,
wytwarzania i odzyskiwania materiału wybuchowego – 6 osób,
konstruowania urządzeń wybuchowych – 5 osób,
nieszczęśliwego zbiegu okoliczności – 5 osób, w tym 1 osoba - działanie
samobójcze.
Liczba ofiar ze skutkiem śmiertelnym oraz osób rannych w wyniku użycia
materiału lub urządzenia wybuchowego w 2008 roku

27

4
Ranni

Zabici

Efekty wykrywcze

W wyniku przedsięwzięć policyjnych w 2008 roku zatrzymano 334 podejrzanych
o działania przestępcze mające związek z materiałami i urządzeniami wybuchowymi,
w tym:
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• wobec 68 podejrzanych zastosowano tymczasowe aresztowanie
•
wobec 22 podejrzanych zastosowano dozór policyjny lub poręczenie majątkowe,
•
wobec 237 osób skierowano:
− 123 wnioski do sądu grodzkiego,
− 114 wniosków do sądu rodzinnego i ds. nieletnich,
− w 7 przypadkach odstąpiono od zastosowania środka zapobiegawczego i po
przedstawieniu zarzutów zwolniono.
Ponadto ustalono i zatrzymano 191 sprawców fałszywych powiadomień
o podłożeniu ładunków wybuchowych.
Stosunek zastosowanych środków zapobiegawczych wobec 334 podejrzanych
o działania przestępcze mające związek z materiałami i urządzeniami wybuchowymi
w 2008 roku
Areszt
Dozór
Wnioski do Sądów
Odstąpiono od zastosowania środka

230

22
68

7

W wyniku dokonanych przeszukań odnaleziono i zabezpieczono:
•26 samodziałowych urządzeń wybuchowych oraz 2 893,9 kg różnego rodzaju
materiałów wybuchowych, w tym:








plastycznego materiału wybuchowego
trotylu
heksogenu
górniczego materiału wybuchowego
prochu czarnego
mieszanin pirotechnicznych
innych substancji niebezpiecznych

1,4 kg
2 667,6 kg
88,4 kg
58,4 kg
53,8 kg
16,1 kg
8,3 kg

Najwięcej materiałów wybuchowych zabezpieczono na terenie województw:
−
podkarpackiego
1 548,5 kg
−
kujawsko-pomorskiego
499,1 kg
−
mazowieckiego (Warszawa)
274,7 kg
−
lubelskiego
237,7 kg
•147 szt. różnego rodzaju granatów,
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•20 szt. petard wojskowych i innych środków pirotechnicznych,
•8 934 szt. zapalników, detonatorów, spłonek,
•53,8 kg prochu czarnego
Należy podkreślić, że CBŚ KGP w 2008 roku zabezpieczyło 401 sztuk broni
palnej. Największe zabezpieczenia miały miejsce na terenie województwa śląskiego
i podkarpackiego.
Zabezpieczono 1 035 szt. różnego rodzaju niewybuchów, niewypałów i 47 774 szt.
innej amunicji. Są to wyłącznie niewybuchy i amunicja zabezpieczone przez Policję,
z których odzyskiwano lub planowano odzyskać materiał wybuchowy mający służyć do
działań przestępczych. Najwięcej odzyskano w województwach: kujawsko-pomorskim –
481 szt., lubelskim – 335 szt.
Liczba odzyskanych niewypałów, niewybuchów i amunicji (szt.)
w 2008 roku

47 774

1 035
Amunicja
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