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1. STAN REALIZACJI ZADAŃ CENTRALNEGO BIURA 
ŚLEDCZEGO POLICJI W ZAKRESIE ZWALCZANIA 
PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ W UJĘCIU 
STATYSTYCZNYM 

 
 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Centralne Biuro Śledcze Policji w ramach 
prowadzonych spraw operacyjnych objęło zainteresowaniem 7 858 (8 258)1 osób 
działających w 920 (879) grupach przestępczych, w tym: w 803 (757) grupach polskich, 
w 106 (111) grupach międzynarodowych, 3 (6) grupach rosyjskojęzycznych, 8 (5) grupach 
cudzoziemców. 
 
 

Liczba grup przestępczych (według narodowości) pozostających  
w zainteresowaniu CBŚP w 2013 i 2014 roku 

 

 
 
 
 
 

Polskie grupy przestępcze kierowane były przez 817 (793) zidentyfikowanych 
liderów, grupy międzynarodowe przez 127 (120), rosyjskojęzyczne przez 8 (7), 
cudzoziemców 7 (6). Według stanu na 31 grudnia 2014 roku, łączna liczba liderów 
pozostających w zainteresowaniu Centralnego Biura Śledczego Policji wynosiła 959 (926). 

 
W omawianym okresie sprawozdawczym w obszarze przestępstw ekonomicznych 

pozostawało w zainteresowaniu 388 (344) grup przestępczych, w obszarze przestępstw 
narkotykowych – 268 (275) grup przestępczych. Aktywność stricte kryminalną 
prowadziło 155 (148) grup, a działalność multiprzestępczą wykazywało 109 (112) grup 
zorganizowanych. 

 
 
 

                                                
1   Dane w nawiasach odnoszą się do 2013 roku 
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Liczba grup przestępczych (wg wybranych kategorii) pozostających 
w zainteresowaniu CBŚP w 2013 i 2014 roku 

 

 
 
W wyniku krajowych i międzynarodowych działań w zakresie zwalczania 

zorganizowanej przestępczości Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło łącznie 152 (155) 
grup przestępczych, w tym 142 (139) polskich, 10 (16) międzynarodowych oraz 0 (0) 
grup cudzoziemców. 

 
Liczba grup wyeliminowanych przez CBŚP 

w 2013 i 2014 roku 
 

 
 
 

 
1.1 Wyniki postępowań przygotowawczych prowadzonych przez Centralne Biuro 

Śledcze Policji 
 

W roku 2014 Centralne Biuro Śledcze Policji wszczęło 1 366 (1 218) postępowań 
przygotowawczych, natomiast zakończyło 903 (948) spraw. Łącznie w okresie 
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sprawozdawczym zatrzymanych zostało 3 763 (3 949) osób, a 4 988 (5 404) podejrzanym 
przedstawiono łącznie 15 834 (17 411) zarzutów. 

Wobec wymienionej liczby osób zastosowano następujące środki zapobiegawcze: 
 areszty tymczasowe    1 419 (1 446) 
 dozory policyjne    1 815  (1 971) 
 poręczenia majątkowe   1 121  (1 251) 
 listy gończe       117  (117) 

 
 

Liczba zastosowanych środków zapobiegawczych  
wobec członków zorganizowanych grup przestępczych  

w 2013 i 2014 roku 
 

 
 
 
Należy podkreślić, że w 2014 roku funkcjonariusze CBŚP współpracowali 

z policjantami z innych jednostek Policji (KWP, KSP, KMP, KPP) w ramach 47 (62) grup 
operacyjno-śledczych, powołanych decyzją Komendanta Głównego Policji. 

 
W okresie sprawozdawczym 1 468 (1 426) osobom przedstawiono 1 494 (1 458) 

zarzutów o czyn z art. 258 § 1 i 2 kk (tj. udział w zorganizowanej grupie przestępczej). 
Powyższy artykuł zastosowano do: 

 1 361 (1 310) członków grup polskich, 
 105 (116) członków grup międzynarodowych, 
 0 (0) członków grup cudzoziemców, 
 2 (0) członka grupy rosyjskojęzycznej. 

 
W roku 2014 z art. 258 § 3 kk (kierowanie grupą lub związkiem mającym na celu 
popełnianie przestępstw) przedstawiono 154 (143) osobom 160 (145) zarzutów.  
Przedmiotowy artykuł zastosowano w stosunku do: 140 (129) liderów grup polskich, 
12 (14) międzynarodowych liderów grup przestępczych, 1 (0) liderów grup 
cudzoziemców, 1 (0) liderów grup rosyjskojęzycznych. 
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Liczba podejrzanych liderów i członków zorganizowanych  
grup przestępczych w 2013 i 2014 roku 

 

 
 

Na uwagę zasługuje również skuteczność biura w zakresie zwalczania przestępstw 
związanych z tzw. praniem pieniędzy. W roku 2014 z art. 299 kk przedstawiono 508 
(363) osobom 599 (406) zarzutów.  

 
1.2 Efekty działań CBŚP w poszczególnych obszarach  
 

Aby zwiększyć efektywność działań w obszarze zwalczania zorganizowanej 
przestępczości o charakterze ekonomicznym kierownictwo Centralnego Biura 
Śledczego Policji wskazało priorytetowe cele do realizacji w 2014 roku: zabezpieczenie 
mienia z nielegalnych dochodów zgromadzonych przez przestępców oraz odzyskiwanie 
mienia pochodzącego z przestępstw. 

Efektem działań funkcjonariuszy CBŚP w prowadzonych sprawach był wzrost 
o 11% zabezpieczonego w 2014 roku mienia w wysokości 387 057 104 (348 406 986) zł.  
 

Mienie zabezpieczone (zł) przez CBŚP w 2013 i 2014 roku 
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W ramach prowadzonych czynności odzyskano mienie w wysokości 56 834 808 

(40 624 085) zł. co stanowi wzrost o 40 % do roku poprzedniego. 
 
 

Mienie odzyskane (zł) przez CBŚP w 2013 i 2014 roku 
 

 
 
Ponadto w ramach prowadzonych działań funkcjonariusze CBŚP zabezpieczyli 

w okresie sprawozdawczym 4 (3) fabryki produkujące papierosy oraz ujawnili 24 (12) 
miejsca, w których przetwarzano i konfekcjonowano tytoń. 

W roku 2014 CBŚP zabezpieczyło 88 894 883 (75 017 854) sztuk papierosów, 
239 051 (161 647) kg krajanki tytoniowej (pochodzących z przemytu i zlikwidowanych 
nielegalnie działających fabryk) oraz 92 538 (108 036) litrów spirytusu. 
W ramach ww. zabezpieczeń biuro przekazało do prowadzenia sprawy innym jednostkom 
Policji, w których zabezpieczonych zostało łącznie 61 520 606 sztuk (34 682 960 sztuk) 
papierosów, 90 279 kg (75 029 kg) krajanki tytoniowej oraz 78 875 litrów (62 678 litrów) 
spirytusu. 

Przyjęta przez biuro strategia zwalczania zorganizowanej przestępczości 
w wymiarze majątkowym, zdeterminowana jest ciągłym pojawianiem się nowych form 
przestępstw, ukierunkowanych na osiąganie wymiernych zysków finansowych. Strategia ta 
opiera się, oprócz zwalczania samej przestępczości, także na podejmowaniu 
zdecydowanych działań w kierunku pozbawienia sprawców korzyści uzyskiwanych 
z przestępczej działalności. Takimi działaniami są między innymi: przedsięwzięcia 
organizacyjne i szkoleniowe, ścisła współpraca z instytucjami zajmującymi się 
przeciwdziałaniem prania pieniędzy (GIIF) i odzyskiwaniem mienia (Wydział 
Odzyskiwania Mienia Biura Służby Kryminalnej KGP), realizowana również w wymiarze 
międzynarodowym. 
 

W obszarze zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej efektem 
działań Centralnego Biura Śledczego Policji w 2014 roku była likwidacja 14 (16) 
laboratoriów narkotyków syntetycznych oraz 188 (126) profesjonalnie zorganizowanych 
plantacji konopi indyjskich. W sumie w okresie sprawozdawczym CBŚP zabezpieczyło 
ponad 2 051 (864) kg narkotyków, w tym przekazało do prowadzenia innym jednostkom 
Policji sprawy, w których zabezpieczono łącznie ponad 109 (207) kg narkotyków. 
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Liczba zlikwidowanych laboratoriów i plantacji konopi indyjskich 
przez CBŚP w 2013 i 2014 roku 

 

 
 
 
 

Ilość zabezpieczonych narkotyków w sprawach prowadzonych przez CBŚP 
oraz przekazanych innym jednostkom w 2013 i 2014 roku 

 

 
 

W obszarze zwalczania zorganizowanej przestępczości kryminalnej działania 
funkcjonariuszy CBŚP w 2014 roku miały na celu m.in. zwalczanie zorganizowanych grup 
trudniących się nielegalną produkcją oraz handlem bronią i amunicją, kradzieżami 
samochodów i uprowadzeniami dla okupu. Szczególny nacisk położono na skuteczną 
walkę z członkami grup przestępczych, wywodzącymi się ze środowisk pseudokibiców 
oraz osób propagujących faszyzm i ideologii rasistowskiej. 

W wyniku prowadzonych czynności funkcjonariusze CBŚP zabezpieczyli m.in. 232 
(215) sztuki broni palnej, mogącej służyć do popełniania przestępstw najcięższego 
gatunku.  

Ponadto policjanci biura, w ramach wykonywanych zadań związanych 
ze zwalczaniem przestępstw polegających na uprowadzeniach osób w celu wymuszenia 
okupu, realizowali czynności w ramach własnych spraw lub też wspierali w działaniach 
inne jednostki Policji: 
 

 uprowadzenia dokonane – 4 (8); 
 uprowadzenia sfingowane – 6 (6); 
 informacje o planowanych uprowadzeniach – 7 (2); 
 najwyższa żądana kwota okupu – 3 000 000 zł (1 000 000 zł). 
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Istotnym jest tutaj fakt, że dzięki profesjonalizmowi ekspertów biorących udział 
w powyższych działaniach wszyscy zakładnicy zostali uwolnieni (7 uwolnionych 
na 8 uprowadzeń). 
 

Warto podkreślić, że efektem czynności prowadzonych przez Centralne Biuro 
Śledczego Policji w 2014 roku było zatrzymanie 451 osób wywodzących się ze środowiska 
pseudokibiców. Podejrzanym przedstawiono łącznie 977 zarzuty, w tym: 

 21 zarzutów kierowania zorganizowaną grupą przestępczą; 
 157 zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej; 
 103 zarzutów dokonania rozbojów, wymuszeń rozbójniczych oraz udziału 

w bójkach i pobiciach; 
 31 zarzutów czerpania korzyści z cudzego nierządu i handlu ludźmi; 
 489 zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 
Wobec 200 podejrzanych sądy zastosowały środki zapobiegawcze w postaci 

tymczasowego aresztowania. Przestępcom odebrano 6 sztuk broni palnej oraz 228 sztuk 
amunicji. Zabezpieczono ponad 765 kg narkotyków oraz 491 180 sztuk papierosów  
i 9 535 litrów spirytusu bez polskich znaków akcyzy. Na poczet roszczeń 
pokrzywdzonych oraz należności Skarbu Państwa zabezpieczono mienie oraz środki 
płatnicze o łącznej wartości 5 042 706 zł. 
Biorąc pod uwagę skalę zagrożenia przestępczością pseudokibiców, kierownictwo 
Komendy Głównej Policji i Centralnego Biura Śledczego Policji w dalszym ciągu kłaść 
będzie nacisk na zwalczanie tego typu przestępczości.  

 
1.3 Wyniki działań w zakresie rozpoznania i zwalczania terroru kryminalnego oraz 

terroryzmu 
 

Na podstawie analizy sprawozdań z komórek terenowych CBŚP oraz telegramów  
z Komend Wojewódzkich Policji (KSP) w okresie od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, 
odnotowano 19 (25) przypadków eksplozji, spowodowanych użyciem materiałów 
i urządzeń wybuchowych, mieszanin pirotechnicznych oraz substancji palnych 
(z systemem mającym cechy urządzenia wybuchowego), w tym 5 (4) przypadków noszące 
cechy aktów terroru kryminalnego. 

 

Powyższe eksplozje nastąpiły w sytuacjach: 
 5 (8) przypadków - detonacja samodziałowego materiału wybuchowego lub 

urządzenia wybuchowego podczas jego produkcji, 
 6 (8) przypadków - celowe spowodowanie wybuchu samodziałowego urządzenia 

wybuchowego, 
 6 (6) przypadków - rozbrajanie, manipulowanie przy niewybuchach pochodzenia 

wojskowego,  
 1 przypadek – próba samobójcza, 
 1 przypadek – nieszczęśliwy wypadek podczas pracy z materiałami 

pirotechnicznymi.  
 

W 2014 roku ujawniono 14 (16) podłożeń urządzeń wybuchowych. W wyniku 
prowadzonych realizacji zabezpieczono cztery urządzenia wybuchowe. W czterech 
przypadkach urządzenia zostały zneutralizowane przez minerów-pirotechników, 
natomiast w sześciu przypadkach urządzenie wybuchowe zdetonowało. 

 

 4 (5) urządzenia zabezpieczono w wyniku prowadzonych realizacji, 
 4 (5) urządzenia zneutralizowali policyjni pirotechnicy, 
 6 (7) urządzeń wybuchowych eksplodowało. 
Ujawniono również 5 (10) atrap urządzeń wybuchowych. 
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Liczba podłożeń i wybuchów w 2013 i 2014 roku 
 

 
 
 

W omawianym okresie odnotowano 337 (426) fałszywych powiadomień, gdzie 
zdecydowaną większość stanowiły obiekty ważne dla funkcjonowania państwa 1 025 (70) 
oraz obiekty wymiaru sprawiedliwości, głównie sądy - 783 (196) przypadki. Zatrzymano 
76 (77) sprawców tych przestępstw, a ich wykrywalność kształtowała się na poziomie 
23% (24%). 

 
Liczba fałszywych zgłoszeń i zatrzymanych sprawców w 2013 i 2014 roku 

 

 
 
 

W 2014 roku w wyniku eksplozji materiałów wybuchowych odnotowano 
6 przypadków śmiertelnych. W analogicznym okresie 2013 roku – 4 ofiary śmiertelne: 

 4(2) osoby podczas rozbrajania, manipulacji przy niewybuchach 
pochodzenia wojskowego z II wojny światowej, 

 2(2) osoby podczas manipulowania/produkcji materiału wybuchowego lub 
urządzenia wybuchowego.  
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W 2014 roku rannych zostało 14 (20) osób, w tym: 

 8 (10) osób - manipulacja, produkcja materiału wybuchowego lub 
urządzenia wybuchowego,  

 1 (1) osoba - próba samobójcza,  
 3 (6) osoby - rozbrajanie i manipulacja przy niewybuchach oraz 

znalezionym materiale wybuchowym pochodzenia wojskowego lub 
przemysłowego, 

 2 (3) osoby - nieszczęśliwy wypadek podczas pracy z materiałami 
pirotechnicznymi.  

 
Liczba ofiar ze skutkiem śmiertelnym oraz osób rannych w wyniku użycia 

materiału lub urządzenia wybuchowego w 2013 i 2014 roku 
 

 
 

Efekty wykrywcze 
 
W wyniku przedsięwzięć policyjnych zatrzymano 73 (92) osoby podejrzane 

o działania przestępcze, mające związek z materiałami i urządzeniami wybuchowymi. 
 

W trakcie dokonanych przeszukań ujawniono i zabezpieczono: 
 

 14 (23) samodziałowych urządzeń wybuchowych, / w kilku przypadkach trwa 
jeszcze ekspertyza/, 

 1 270,98 kg (1680,645 kg) różnego rodzaju materiałów wybuchowych w tym: 
 
 Trotylu      996,08 kg (1 213,05 kg),  
 Plastycznego materiału wybuchowego  1 kg, 
 Górniczego materiału wybuchowego  4,2 kg (110,8 kg), 
 Prochu czarnego     15,4 kg (71,4 kg), 
 Samodziałowych materiałów wybuchowych  23,3 kg (41,325 kg), 
 Substancje chemiczne (w kilku przypadkach były to płyny) 230 kg (244,07 

kg), 
 97 szt. różnego rodzaju granatów (114),  
 276 szt. petard i innych środków pirotechnicznych (387),  
 1 106 szt. zapalników, detonatorów, spłonek (1372),  
 433 szt. różnego rodzaju niewybuchów (328). 



 11 

 
Najwięcej materiałów wybuchowych zabezpieczono na terenie województw: 

 
 Mazowieckiego – 531 kg, 
 Podkarpackiego – 310 kg, 
 Małopolskiego– 40,5 kg . 

 
Powyższe wyniki dotyczą wyłącznie amunicji i niewybuchów zabezpieczonych przez 
Policję, z których odzyskiwano lub planowano odzyskać materiał wybuchowy, mający 
służyć do działań przestępczych. 
 

Ilość zabezpieczonego materiału wybuchowego (kg) w 2013 i 2014 roku 
 

 
 

Liczba odzyskanych niewypałów, niewybuchów i granatów (szt.) w 2013 i 2014 roku 
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PODSUMOWANIE 
 
 

1. W roku 2014 liczba zdarzeń z użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych 
zmalała. 

2. Zmniejszyła się liczba wybuchów z 25 w 2013 roku do 19 w 2014 roku,  

w tym o cechach przestępczych zwiększyła się z 4 w 2013 roku do 5 w 2014 roku. 
3. Zmniejszyła się ilość osób rannych w wyniku wybuchów z 20 osób w 2013 roku do 

14 osób w 2014 roku. 
4. Zwiększyła się ilość ofiar ze skutkiem śmiertelnym z 4 osób w 2013 roku do 6 osób  

w 2014 roku. 
5. Liczba fałszywych powiadomień o podłożeniu urządzeń wybuchowych zmniejszyła 

się z 426 w 2013 roku na 337 w 2014 roku.  
6. W dalszym ciągu na niskim poziomie pozostaje liczba zatrzymanych sprawców 

fałszywie powiadamiających o podłożeniu urządzeń wybuchowych. W 2014 roku 
zatrzymano 76 osób, co przy całkowitej liczbie 337 powiadomień kształtuje 
wykrywalność na poziomie 23%. 

7. Zmniejszyła się ilość zabezpieczonych materiałów wybuchowych z 1 680,645 kg 
w 2013 roku do 1 270,98 kg w 2014 roku. 

8. Zwiększyła się ilość zabezpieczonych samodziałowych urządzeń wybuchowych 
z 10 w 2013 roku do 11 w 2014 roku. 

9. Znacznie zmniejszyła się ilość zatrzymanych osób podejrzewanych o przestępstwa 
z użyciem materiałów wybuchowych. W 2013 roku – 92 osoby, natomiast w 2014 
roku 73 osoby. 

 
 

 
 
 
 
 
 


