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Przestępczość zorganizowana
zdyscyplinowane, hermetyczne struktury o ściśle przestrzeganej
hierarchii, które prowadzą nielegalną działalność w wielu różnych
sferach.
Grupy te często podejmują próby wywierania wpływu na organy
ścigania, sądy, media, urzędników państwowych lub polityków różnych
szczebli, aby zapewnić sobie realizację własnych celów. Stopniowa
instytucjonalizacja grup przestępczych prowadzi do powstawania
struktur mafijnych.
Głównymi obszarami działania polskich grup przestępczych są:
produkcja, przemyt i handel narkotykami, handel bronią, przemyt
towarów akcyzowych (m.in. alkohol, papierosy, paliwa płynne), hazard,
wymuszanie haraczy, napady rabunkowe i porwania dla okupu.
Zorganizowana przestępczość szczególnie szybko odnajduje się
i rozprzestrzenia w środowisku nowych technologii. Za pośrednictwem
Internetu dochodzi do ataków na systemy komputerowe, kradzieży
danych i środków finansowych.
Służby zajmują się rozpoznawaniem struktur, przedsięwzięć i metod
działania przestępczości zorganizowanej. Z uwagi na międzynarodowy
charakter funkcjonowania tych grup prowadzona jest stała współpraca
ze służbami specjalnymi, policyjnymi i celnymi innych państw.

SŁUŻBY
I INSTYTUCJE
ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI
ZORGANIZOWANEJ

PROKURATURA
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo
o prokuraturze
pk.gov.pl
Prokuratura wykonuje zadania w zakresie
ścigania przestępstw oraz stoi na straży
praworządności.

STRUKTURA
W Prokuraturze Krajowej funkcjonuje
Departament do Spraw Przestępczości
Zorganizowanej i Korupcji, właściwy w sprawach
ścigania przestępczości zorganizowanej,
najpoważniejszej przestępczości korupcyjnej oraz
przestępczości o charakterze terrorystycznym.
Wydziały Zamiejscowe Departamentu do Spraw
Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji
Prokuratury Krajowej tworzy się przy
prokuraturach regionalnych.

POLICJA
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
www.policja.pl
Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca
społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi
oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Do podstawowych zadań Policji należą:
- ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi
zamachami naruszającymi te dobra
- ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym
zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach
publicznego transportu i komunikacji publicznej (…)
- inicjowanie i organizowanie działań mających na celu
zapobieganie popełnianiu przestępstw (…)
- prowadzenie działań kontrterrorystycznych (…)
- wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich
sprawców

Centralne Biuro Śledcze Policji

CBŚP
POLICJA

cbsp.policja.pl
Działania podejmowane przez CBŚP mają na celu zwalczanie
przestępczości zorganizowanej o charakterze transgranicznym,
kryminalnym, narkotykowym i ekonomicznym oraz związanym z aktami
terrorystycznymi.
Przestępczość KRYMINALNA (obejmuje m.in.: zabójstwa, rozboje,
wymuszenia rozbójnicze, porwania dla okupu, terroryzm)
Przestępczość NARKOTYKOWA (produkcja, handel, przemyt
narkotyków)
Przestępczość EKONOMICZNA (pranie pieniędzy, afery bankowe,
giełdowe, korupcja, itp.)

ABW

ABW

AGENCJA
BEZPIECZEŃSTWA
WEWNĘTRZNEGO

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
abw.gov.pl
Zasadniczym zadaniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest
ochrona państwa przed planowymi i zorganizowanymi działaniami, które
mogą stwarzać zagrożenie dla niepodległości lub porządku
konstytucyjnego Polski, zakłócić funkcjonowanie struktur państwowych
bądź narazić na szwank podstawowe interesy kraju.
Do zadań ABW należy:
- rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących
w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz jego porządek
konstytucyjny (…)
- rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw:
szpiegostwa, terroryzmu, (…) korupcji (…), przeciwko wymiarowi
sprawiedliwości (…)

AGENCJA WYWIADU
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
aw.gov.pl
Do zadań AW należy:
- rozpoznawanie międzynarodowego terroryzmu, ekstremizmu
oraz międzynarodowych grup przestępczości zorganizowanej;
- rozpoznawanie, przeciwdziałanie i zapobieganie zdarzeniom
o charakterze terrorystycznym wymierzonym przeciwko
obywatelom lub mieniu RP poza granicami państwa (…)

CBA
CENTRALNE BIURO
ANTYKORUPCYJNE
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym
Biurze Antykorupcyjnym
cba.gov.pl
Do zadań CBA (…) należy:
- rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie
przestępstw przeciwko: działalności instytucji
państwowych oraz samorządu terytorialnego
(…), wymiarowi sprawiedliwości (…), (…) jeżeli
pozostają w związku z korupcją (…)

Straż Graniczna

STRAŻ
GRANICZNA

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

sg.gov.pl
Do zadań Straży Granicznej należy:
- zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji (…)
- rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń
oraz ściganie ich sprawców (…), przestępstw przeciwko bezpieczeństwu
powszechnemu oraz przestępstw i wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu
w komunikacji (…),

SCS

Służba Celno-Skarbowa
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r.o Krajowej Administracji Skarbowej
www.gov.pl/web/kas
Do zadań KAS należy m.in.:
rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych
i wykroczeń skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom
i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców;

ŻANDARMERIA
WOJSKOWA

Żandarmeria Wojskowa
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej
i wojskowych organach porządkowych.
kgzw.wp.mil.pl
Zadania Żandarmerii Wojskowej:
- ochranianie porządku publicznego na terenach i obiektach jednostek
wojskowych oraz w miejscach publicznych
- wykrywanie przestępstw i wykroczeń, w tym skarbowych (…)
zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń przez osoby
w stosunku do których jest właściwa Żandarmeria Wojskowa oraz innym
zjawiskom patologicznym, a w szczególności alkoholizmowi
i narkomanii w Siłach Zbrojnych
- zwalczanie klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska
i likwidowanie ich skutków oraz czynne uczestniczenie
w akcjach poszukiwawczych, ratowniczych i humanitarnych, mających
na celu ochronę życia i zdrowia oraz mienia

ORGANIZACJE
MIĘDZYNARODOWE
ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI
ZORGANIZOWANEJ

ONZ

ORGANIZACJA NARODÓW
ZJEDNOCZONYCH
un.org
prace i badania

ORGANA
Komisja do Spraw Zapobiegania Przestępczości i Wymiaru
Sprawiedliwości
Biuro NZ do spraw Narkotyków i Przestępczości

KONWENCJE
Konwencja NZ przeciwko międzynarodowej przestępczości
zorganizowanej
Konwencja przeciw Korupcji

Inne podmioty

INTERPOL

EUROPOL

EUROJUST

OLAF

interpol.int

europol.europa.eu

eurojust.europa.eu

ec.europa.eu/anti-fraud/

Międzynarodowa
Organizacja Policji
Kryminalnej

Europejski Urząd Policji

Koordynacja i pomoc
prawna w zwalczaniu
przestępczości
zorganizowanej (UE)

Europejskie Biuro ds.
Przeciwdziałania
Oszustwom

Koordynacja i wymiana
informacji

Analiza operacyjna

Kryminalna baza danych

Wymiana informacji

Oddelegowani
przedstawiciele wymiaru
sprawiedliwości
(sędziowie i prokuratorzy)

Bezpieczeństwo
ekonomiczne
Przeciwdziałanie korupcji
w UE
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