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"EFEKTY (...) SĄ IMPONUJĄCE, A JEŚLI WYSTĄPIŁY
JAKIEŚ NIEDOCIĄGNIĘCIA, TO JE NAPRAWIMY".
CBŚP PODSUMOWAŁA 2019 ROK
Blisko 3,8 tys. podejrzanych, z czego częściej niż co drugi usłyszał zarzuty kierowania lub udziału w
zorganizowanej grupie przestępczej, a co trzeci podejrzany został tymczasowo aresztowany.
Rekordowe zabezpieczenie mienia należącego do podejrzanych (ponad 2,1 mld zł), to tylko niektóre
efekty pracy policjantów CBŚP w 2019 roku.
W odprawie podsumowującej miniony rok uczestniczył nadinsp. Kamil Bracha, Zastępca Komendanta
Głównego Policji (wcześniej szef CBŚP), który podziękował policjantom i pracownikom CBŚP za pracę
w walce z przestępczością zorganizowaną. "Robimy to co do nas należy, jesteśmy tam gdzie są polscy
przestępcy" - powiedział Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Paweł Półtorzycki. Jak
dodał Półtorzycki, "efekty osiągnięte w 2019 roku są imponujące, a jeśli wystąpiły jakieś
niedociągnięcia, to je naprawimy".
Jak informuje CBŚP, działania podjęte przez policjantów, często przy współpracy z instytucjami
polskimi i zagranicznymi doprowadziły do zebrania materiału procesowego i przedstawienie zarzutów
blisko 3,8 tys. osobom (2018 – ponad 3,8 tys.). Co najmniej co drugi podejrzany (2019 r. – ponad 2,2
tys., 2018 r. – ponad 1,9 tys.) usłyszał zarzuty kierowania lub udziału w zorganizowanej grupie
przestępczej. Częściej niż co trzeci podejrzany (2019 r. - ponad 1,3 tys., 2018 r. - ponad 1,3 tys.) w
wyniku działań CBŚP został tymczasowo aresztowany.
Z danych przekazanych przez CBŚP wynika, że w ubiegłym roku zabezpieczono rekordowe wartości
mienia należącego do przestępców (2019 r. - ponad 2,1 mld zł, 2018 – ponad 853 mln zł). "Wśród
zabezpieczonego mienia najcenniejsze są nieruchomości oraz środki ﬁnansowe ujawniane na
rachunkach bankowych i w gotówce" - informuje Biuro. Zabezpieczone ruchomości to przede
wszystkim luksusowe samochody, dzieła sztuki i biżuteria.
Czytaj też: Podwyżki coraz bliżej. Sejm przyjął budżet na 2020 rok
Dzięki działaniom policjantów CBŚP na czarny rynek nie traﬁło ponad 7 ton narkotyków (2018 – ponad
11 ton). Zabezpieczono nie tylko narkotyki, ale także duże ilości prekursorów, co zapobiegło
wyprodukowaniu kolejnych środków odurzających. Podczas prowadzonych akcji zlikwidowano 28
laboratoriów narkotyków syntetycznych, 38 plantacji konopi indyjskich, na których zabezpieczono
ponad 11 tysięcy krzewów. W minionym roku zlikwidowano też 20 fabryk papierosów (2018 r. - 19),
zabezpieczono blisko 212 mln szt. papierosów (2018 r. – ponad 156 mln szt.) oraz ponad 324 tony
tytoniu (2018 r. – ponad 267 ton).

Jak podkreśla nadkom. Iwona Jurkiewicz, rzecznik prasowa Komendanta CBŚP, "osiągnięte wyniki
CBŚP oraz przeprowadzone akcje były możliwe także dzięki współpracy z prokuratorami, policjantami
Komend Wojewódzkich Policji, Strażą Graniczną, Krajową Administracją Skarbową, Głównym
Inspektoratem Sanitarnym, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej i innymi polskimi
instytucjami". Jak dodała, "na szczególną uwagę zasługuje szeroko prowadzona przez CBŚP ścisła
współpraca międzynarodowa ze służbami i instytucjami wielu krajów, często przy wsparciu Europolu i
Eurojustu".
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