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Wiceminister Tomasz Zdzikot otworzył nową siedzibę CBŚP

-  Spotykamy się  w dniu podwójnie  radosnym,  w którym do użytku oddawana jest  nowoczesna
siedziba Centralnego Biura Śledczego Policji.  To także jest  dzień Waszego święta  –  powiedział
 wiceminister Tomasz Zdzikot podczas uroczystości w Warszawie. 

24 lipca br. Tomasz Zdzikot, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, otworzył nowoczesną
siedzibę Centralnego Biura Śledczego Policji. W ramach inwestycji w centrali CBŚP powstaje m.in.
specjalistyczne Centrum ds. Uprowadzeń oraz Laboratorium Informatyki Śledczej.

Inwestycja realizowana była w latach 2013-2017. Łączny koszt wyniósł ponad 50 mln zł. Środki
zostały zabezpieczone przez MSWiA w budżecie Policji. Główna siedziba CBŚP zajmuje dwa budynki
i została wyposażona w nowoczesny sprzęt. Obecne warunki lokalowe pozwalają na scentralizowanie
wielu komórek organizacyjnych, które dzięki temu mogą ściśle ze sobą współpracować.

Wiceminister  wręczył  wyróżnionym funkcjonariuszom medale  za  zasługi  dla  policji,  medale  za
długoletnią  służbę,  odznaki  zasłużonego  Policjanta  oraz  akty  mianowania  na  wyższy  stopień
policyjny. Podczas uroczystości odznaczeni zostali także wyróżniający się pracownicy cywilni CBŚP. –
89 procentowy wskaźnik poczucia bezpieczeństwa wśród naszych rodaków to między innymi Wasza
Zasługa – zaznaczył wiceminister.

Minister Zdzikot pogratulował oraz podziękował funkcjonariuszom CBŚP za dotychczasową służbę -
 W imieniu swoim oraz ministra Mariusza Błaszczaka chcę złożyć Wam słowa podziękowania oraz
gratulacje za to, że tak profesjonalnie dbacie o bezpieczeństwo nas wszystkich – powiedział. 24 lipca
obchodzone jest w Polsce Święto Policji.

W uroczystości wzięli udział także nadinsp. Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji oraz insp.
Kamil Bracha, komendant CBŚP. Poświęcenia siedziby CBŚP dokonał ks. bp Józef Guzdek, biskup
polowy Wojska Polskiego.

Centralne  Biuro  Śledcze  Policji  zajmuje  się  zwalczaniem  przestępczości  zorganizowanej  o
charakterze  transgranicznym,  kryminalnym,  narkotykowym  i  ekonomicznym  oraz  związanym  z
aktami terrorystycznymi. W CBŚP służbę pełni ok. 2000 funkcjonariuszy i ponad 250 pracowników
cywilnych.



Od momentu powstania CBŚ (2000 rok), funkcjonariusze zatrzymali ponad 50 tysięcy osób, z czego
połowę  stanowili  członkowie  zorganizowanych  grup  przestępczych.  Policjanci  w  ciągu  17  lat
zabezpieczyli prawie 18 ton różnego rodzaju narkotyków, półtora miliarda papierosów i 3,5 tysiąca
sztuk broni palnej. Podczas prowadzonych działań zabezpieczyli 4,5 miliarda złotych.  Policjanci
rozbili ponad 2,5 tysiąca zorganizowanych grup przestępczych, zlikwidowali ponad 200 laboratoriów
narkotyków  syntetycznych, ponad 800 plantacji konopi indyjskich, blisko 60 fabryk papierosów oraz
ponad 160 wytwórni  krajanki  tytoniowej.  Na polu przestępczości  ekonomicznej  policjanci  CBŚP
odnieśli znaczące sukcesy, jeśli chodzi o likwidację grup przestępczych wyłudzających podatek VAT,
jak również zaangażowanych w pranie pieniędzy. Niewątpliwe największym sukcesem od kilku lat
jest  liczba osób zatrzymanych (pierwsze półrocze 2017 r.),  które usłyszały  zarzuty  działania  w
zorganizowanych grupach przestępczych – 873 i liderów tych grup – 92. 
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