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MNIEJ PRZESTĘPSTW KRYMINALNYCH, WIĘKSZA SKUTECZNOŚĆ I WYKRYWALNOŚĆ
Podsumowując 2018 rok można stwierdzić, że Polska to spokojny i bezpieczny kraj na tle innych państw europejskich. Liczby, tabele i wykresy towarzyszące
rocznym podsumowaniom są powodem do dumy z poprawiających się w ogromnej większości danych związanych z bezpieczeństwem naszych obywateli,
stanowiąc jednocześnie wyzwanie do dalszej pracy. Robimy wszystko, by liczby przestępstw, pokrzywdzonych, strat, wypadków i ich ofiar były coraz niższe. Za
każdą z nich bowiem kryje się ludzka krzywda. Najwyższa od 1990 roku ocena naszej pracy oraz poczucie bezpieczeństwa Polaków są dla nas wyrazem uznania,
za które dziękujemy. Obiecujemy, że nie spoczniemy w podejmowaniu wysiłków na rzecz dalszej poprawy bezpieczeństwa w Polsce.
Rośnie zaufanie do Policji. Polacy czują się bezpiecznie. Ostania edycja badań CBOS pokazała, że 74% Polaków dobrze ocenia działania Policji. To najwyższa od
1990 roku ocena, która jednocześnie sprawiła, że Policja jest najlepiej ocenianą instytucją publiczną w kraju spośród ocenianych instytucji. Jednocześnie 86%
Polaków ocenia Polskę jako bezpieczny kraj, zaś aż 93% ankietowanych zadeklarowało, że czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania. Tak dobre oceny
największej w Polsce formacji mundurowej są wynikiem wytężonej pracy policjantek, policjantów i wspomagających ich pracowników Policji. Spadek
przestępczości. W Polsce w roku 2018 popełniono 795.976 przestępstw, a ich wykrywalność wzrosła w porównaniu z 2017 rokiem o 1,6 % i wynosi 74,1%. Trzeba
jednak wspomnieć w tym miejscu o mającej miejsce niezwykle istotnej zmianie przepisów karnych dotyczących niealimentacji. Wprowadzone zmiany sprawiły, że
liczba takich przestępstw wzrosła z 16.893 w roku 2017 do 70.455 w roku 2018 (wzrost o 317%). Nie licząc niealimentacji w roku 2017 popełniono 765.176
przestępstw, zaś w roku 2018 popełniono 725.521 przestępstw, co wskazuje na spadek o aż 5,2%. Wykrywalność przestępstw (bez niealimentacji) wyniosła
60,6%. Niemal pięcioprocentowy spadek (-4,8%) odnotowano w kategorii siedmiu najważniejszych przestępstw, najbardziej dokuczliwych dla obywateli. W roku
2017 popełniono ich 243.102 zaś w roku 2018 takich przestępstw popełniono 231.403. Jednocześnie wykrywalność tych przestępstw wzrosła o 1,2% w
porównaniu do roku 2017. Znacząco spadła liczba bójek i pobić. Rok 2017 podsumowano liczbą 5.071 zaś miniony rok liczbą 4.406 co stanowi ponad
trzynastoprocentowy spadek (-13,1%). Jeszcze większy spadek zanotowano w kategorii: rozboje, wymuszenia i kradzieże rozbójnicze. Tutaj w roku 2017
odnotowano 8.114 przestępstw, zaś w roku 2018 odnotowano ich 6.807, a zatem aż o 16,1% mniej. Spadki odnotowano także w kategoriach „uciążliwych”,
dotykających obywateli na co dzień. W roku 2017 odnotowano 111.291 kradzieży mienia, zaś w roku 2018 stwierdzono 103.218 kradzieży (-7,3%). Uszkodzenia
mienia to w 2017 roku 38.055 czynów przy 36.072 takich czynach w roku 2018 (-5,2%). W minionym roku skradziono 9.075 samochodów i jest to pierwszy w
historii spadek poniżej 10 tys. W roku 2017 skradziono 10.240 pojazdów. Różnica to -11,4%, a jednocześnie wykrywalność sprawców kradzieży samochodów
wzrosła o 3%. Cieszy spadek liczby przestępstw korupcyjnych. W roku 2017 było ich 33.459, zaś w ubiegłym roku 32.601 (-2,6%). W przypadku przestępstw
gospodarczych spadek wynosi 4,5%. W 2017 roku było ich 190.645, natomiast w 2018 roku 182.023. Policja jest też skuteczniejsza w zabezpieczaniu mienia
przestępców. W 2017 roku funkcjonariusze zabezpieczyli majątek o łącznej wartości 1.453.745,554 zł, zaś rok miniony to już mienie o wartości 1.814.753.642 zł.
Policja w ramach ustawowych zadań, mając na celu zwalczanie przestępczości narkotykowej ujawniła i zabezpieczyła w roku 2018 (bez CBŚ Policji) ponad 4 tony
narkotyków, co daje tendencję wzrostową do roku poprzedniego o 30,2 %. Ponadto ujawniono i zlikwidowano 1.224 nielegalne uprawy konopi innych niż
włókniste, w których zabezpieczono 103.873 krzewów konopi, z których można potencjalnie otrzymać ponad 2 tony (2.285 kg) marihuany, której nie zdołano
wprowadzić na rynek konsumencki. W 2018 r. policjanci ujawnili i zlikwidowali 10 nielegalnych laboratoriów produkujących narkotyki syntetyczne. Jednym z
najbardziej dotkliwych dla instytucji finansów publicznych, są przestępstwa oszustwa podatkowego, popełniane z wykorzystaniem „znikającego” podatnika, tzw.
karuzela podatkowa. Sprawcy pozostający w łańcuchu karuzeli podatkowej, nie płacą podatku VAT, bądź wyłudzają jego zwrot z jednoczesnym uchylaniem się
należności publicznoprawnych w postaci podatku dochodowego. Przykładowe sprawy realizowane przez piony kryminalne Policji (bez CBŚ Policji): Policjanci
Komendy Stołecznej Policji na terenie województwa mazowieckiego zatrzymali 5 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się
dystrybucją środków zastępczych tzw. dopalaczy za pośrednictwem Internetu. W wyniku działań ujawniono i zlikwidowano magazyn służący do przechowywania,
przetwarzania i dystrybuowania substancji psychoaktywnych. Zabezpieczono ok. 118 kg substancji psychoaktywnych, zablokowano środki pieniężne należące do
sprawców. Łączna wartość zabezpieczonego mienia to około 400.000 zł. Policjanci Komendy Stołecznej Policji na terenie województwa mazowieckiego zatrzymali
4 osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się wewnątrzwspólnotowym nabyciem, przewozem, produkcją oraz
wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Ujawniono miejsce, gdzie sprawcy wytwarzali substancje
psychotropowe siarczan amfetaminy, a także sprzęt służący do ich wytwarzania. Zabezpieczono substancje psychotropowe i środki odurzające - ok. 176 kg
amfetaminy, 230 kg marihuany, 15 kg kokainy oraz 80 kg tabletek MDMA. Policjanci KWP w Rzeszowie zatrzymali 6 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej
grupie przestępczej zajmującej się nabywaniem, przechowywaniem oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości wyrobów tytoniowych, w postaci papierosów
różnych marek bez znaków skarbowych akcyzy powodując straty na szkodę Skarbu Państwa w kwocie 3.819.407 zł. U sprawców przestępstw dokonano
zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę 856.502 zł. Funkcjonariusze KWP w Łodzi zatrzymali 6 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie
przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw karnoskarbowych na terenie Polski i Niemiec. Grupa zajmowała się nielegalną produkcją i obrotem
papierosami na dużą skalę, który to proceder naraził Skarb Państwa na uszczuplenia podatkowe w łącznej kwocie 460.000.000 zł. Funkcjonariusze KPP w
Wołominie, zatrzymali 1 osobę podejrzaną o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się nielegalną produkcją papierosów bez znaków akcyzy
skarbowej oraz jej hurtową dystrybucję na terenie całej Polski, narażając Skarb Państwa na uszczuplenie należnego podatku akcyzowego w wysokości 2 133 000
zł. W wyniku przeprowadzonych czynności zabezpieczono maszyny do produkcji papierosów na kwotę około 5.000.000 zł oraz zabezpieczono mienie o wartości
1.600.000 zł. Ogromne sukcesy odnotowało Centralne Biuro Śledcze Policji, którego działania pozwoliły na zebranie materiału procesowego i przedstawienie
zarzutów 3.833 osobom (2017- 3.761). Niemal co drugi podejrzany (2018 r. – 1 915, 2017 r. – 1 806) usłyszał zarzuty kierowania lub udziału w zorganizowanej
grupie przestępczej. Co trzeci podejrzany (2018 r. - 1 304, 2017r. - 1 245) w wyniku działań CBŚP został tymczasowo aresztowany. Skuteczna walka ze
zorganizowaną przestępczością miała również wymiar w likwidacji zaplecza finansowego grup przestępczych i zabezpieczania majątków na poczet przyszłych
kar. W blisko 19-letniej historii Biura zabezpieczono rekordowe wartości mienia u przestępców (2018r. - ponad 853 mln zł, 2017 - prawie 644 mln zł). Wśród
zabezpieczanego mienia największe wartości stanowią nieruchomości oraz środki finansowe ujawniane na rachunkach bankowych i w gotówce. Zabezpieczane
ruchomości w minionym roku to przede wszystkim luksusowe samochody, dzieła sztuki i drogocenna biżuteria, a także mienie ukrywane poza granicami RP.
Dzięki działaniom policjantów CBŚ Policji na czarny rynek nie trafiło ponad 11 ton narkotyków, czterokrotnie więcej niż w 2017 roku. Z takiej ilości narkotyków
można by uzyskać ponad 52 mln porcji (tzw. działek). Wartość hurtowa zabezpieczonych narkotyków to ok. 187 mln zł, zaś ich wartość detaliczna wynosi około
304 mln zł. Zabezpieczono nie tylko narkotyki, ale także ogromne ilości prekursorów, co zapobiegło wyprodukowaniu kolejnych ton środków odurzających.
Podczas prowadzonych akcji zlikwidowano 22 laboratoria narkotyków syntetycznych, 40 plantacji konopi indyjskich, na których zabezpieczono ponad 14 tysięcy
krzewów. Ten wynik to także efekt współpracy CBŚP ze służbami polskimi i zagranicznymi. Wiele sukcesów odnieśli policjanci CBŚP w walce z tzw. dopalaczami.
Rozbijając kolejne grupy sprzedające te substancje zabezpieczono ponad 153 kg niebezpiecznych środków i zlikwidowano ostatnie stacjonarne sklepy z tymi
substancjami.
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