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Abstrakt 
Z badań naukowych wynika, że przestępczość zorganizowana nie ma tak 
międzynarodowego charakteru ani nie jest tak zorganizowana, jak 
to często przedstawiają środki masowego przekazu czy organy ścigania. 
Celem niniejszej notatki jest zaprezentowanie innego obrazu 
międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. W pierwszej części 
zawarta jest analiza kryteriów dotyczących definicji międzynarodowej 
przestępczości zorganizowanej oraz sugestia, że na szczeblu europejskim 
właściwsze byłoby posługiwanie się terminem „poważne przestępstwo”. 
W drugiej części znajduje się przegląd oraz krytyczne analizy zależności 
istniejących pomiędzy europejskimi strukturami policyjnymi a ich 
wyborami oraz ograniczeniami. Wyrażono w niej sceptyczne nastawienie 
do coraz powszechniej stosowanych nowych metod analitycznych oraz 
modeli, takich jak „czynności policyjne oparte na wywiadzie kryminalnym”, 
oraz zaproponowano rozwiązania alternatywne. Zawarto w niej także 
zalecenie, aby odejść od opierania się wyłącznie na wiedzy wywiadowczej 
i danych z sektora policyjnego poprzez inspirowanie się innymi modelami 
policyjnymi i włączanie niezależnych osób do paneli analitycznych w celu 
tworzenia przyszłych sprawozdań dotyczących oceny zagrożeń poważną 
przestępczością. 
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STRESZCZENIE 

Cel 

W niniejszej notatce przedstawione są analizy międzynarodowej przestępczości 
zorganizowanej w UE. Celem opracowania jest zaprezentowanie obrazu przestępczości, 
który różni się od tego pokazywanego w wiadomościach medialnych oraz na mapach 
geopolitycznych w rozmaitych atlasach. 
 
Po zakończeniu zimnej wojny twórcy tych atlasów usiłowali w nich zastosować do 
przestępczości zorganizowanej sposób myślenia opracowany w dziedzinie strategii 
wojskowych. Wyszli oni z założenia, że grupy przestępcze posiadają pewną strukturę oraz 
kierują się celami strategicznymi, takimi jak inwazja na terytoria czy rynki. Przyjmując 
takie podejście, analitycy ci nadali jednolity charakter bardzo zróżnicowanym grupom 
zaangażowanym w działania przestępcze i potraktowali je niczym narzędzia wykonujące 
polecenia z zewnątrz. Liczba stworzonych w ten sposób map znacznie się powiększyła 
z biegiem czasu i w związku z ich „prostotą” stosowano je jako dowód działań o charakterze 
przestępczym. W związku z tym mapy te uzasadniały żądania wobec służb policyjnych 
dotyczące znalezienia źródeł i „szlaków” przestępczości zorganizowanej. Mapy te jednak 
w zasadniczy sposób zniekształcają oparty na uzasadnionych przesłankach obraz 
poważnych działań przestępczych w Unii Europejskiej. Dlatego też prezentowanie analiz, 
które opierają się na szczegółowej wiedzy kryminologicznej, a także na krytycznych 
obserwacjach samych organów policyjnych, ma zasadnicze znaczenie w zakresie 
opracowywania przydatnych zaleceń dla instytucji odpowiedzialnych za te kwestie na 
szczeblu UE. 
 

NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA 

 Poparty uzasadnionymi przesłankami obraz poważnej przestępczości zorganizowanej 
w Unii Europejskiej musi zostać uwolniony od uproszczeń wynikających 
z kartograficznych odwzorowań strategicznych. 

 Po pierwsze mapy te nie ujmują działań przestępczych w sposób szczegółowy 
i uwzględniający specyfikę poszczególnych przypadków. Liczba zaznaczonych na nich 
terenów działań przestępczych jest zbyt duża, co budzi reakcje zbliżone do tych, 
z którymi mamy do czynienia podczas konfrontacji z zagrożeniem o charakterze quasi-
militarnym. W rzeczywistości podmioty przestępcze mają zdecydowanie mniejsze 
możliwości od tych, które przypisuje się obcym armiom (sekcja 1.1). 

 Po drugie na mapach tych rzadko wskazuje się organizacje przestępcze z nazwy, 
a częściej przypisuje się im powiązania z konkretną narodowością lub nawet grupą 
etniczną. Tym samym mapy te budzą podejrzliwość względem całych społeczności, 
podczas gdy jedynie niewielka grupa osób angażuje się w działalność przestępczą. 
Praktyka ta jest tym bardziej problematyczna, gdyż w niewłaściwy sposób nadaje 
jednolity charakter wielu małym grupom oraz przysłania mający zasadnicze znaczenie 
fakt, iż w skład czynnych organizacji przestępczych w Europie prawie nigdy nie wchodzi 
tylko jedna grupa etniczna bądź narodowość. Ponadto działania przynoszące największe 
korzyści finansowe prowadzone są przez grupy lokalne, które funkcjonują od dawna 
i dysponują wnikliwą wiedzą na temat sieci zajmujących się praniem brudnych pieniędzy 
lub lokalnych, regionalnych lub nawet krajowych form ochrony (sekcja 1.3). 
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 Po trzecie w ujęciach tych podkreśla się marginalny aspekt zjawiska, tj. przestępstwa 
popełniane przez cudzoziemców, przy jednoczesnym pomniejszaniu znaczenia jego 
najistotniejszego elementu, tj. związków z lokalnymi społecznościami, zwłaszcza na 
szczeblu gmin (sekcje 1.2 i 1.3). Transnarodowe działania przestępcze nie mogą być 
traktowane jedynie jako działania cudzoziemców we własnym kraju i w UE. 

 Tam, gdzie sieci przestępczości zorganizowanej istnieją i funkcjonują przez dłuższy 
czas (co jest rzadkim zjawiskiem), ich działalność nie opiera się jedynie 
na zaangażowaniu cudzoziemców.  Sieci takie tworzone są przez lokalne podmioty 
przestępcze mające bogatą wiedzę na temat własnych społeczności i zawierające 
czasowe sojusze na rzecz „okazji biznesowych” z podmiotami zajmującymi się 
dystrybucją danego produktu. Sieci te także bezustannie ze sobą konkurują. Większość 
działań w zakresie przestępczości zorganizowanej, takich jak te przeprowadzane przez 
mafie, nie zostało przeszczepionych na terytorium UE pomimo obaw wyrażanych przez 
tych, którzy sprzeciwiali się swobodzie przemieszczania się i utworzeniu strefy 
Schengen, przewidując najgorsze scenariusze (sekcja 1). Organizacje mafijne nie 
wysyłały swoich rozproszonych członków w charakterze żołnierzy przestępczości, 
których zadaniem jest zdobycie przyczółków, ale próbują one z większym lub 
mniejszym powodzeniem wykorzystywać istniejące lokalne sieci jako punkty oparcia. 
Prawie w każdym przypadku wszelkie stabilne formy sojuszu ustępują miejsca 
konkurencji, która czasem przybiera brutalne formy (sekcje 1.4 i 1.5). 

 Poważna przestępczość w Europie jest tym samym bardziej zdezorganizowana niż 
zorganizowana, co wyjaśnia, dlaczego eksperci nie mogą zgodzić się co do precyzyjnej 
definicji przestępczości zorganizowanej (sekcja 1.1) lub wartości dodanej tradycyjnych 
ujęć kartograficznych tego typu działań, które nie są w stanie ukazać, w jakim stopniu 
przestępstwa mają charakter niestabilny i tymczasowy, mimo iż są one poważne.  

 Głównym ustaleniem w tym względzie jest to, że koncepcja stabilnej przestępczości 
zorganizowanej, w ramach której funkcjonują potężne organizacje w oparciu 
o transnarodową solidarność etniczną, odpowiedzialne za całą poważną przestępczość 
zorganizowaną w Unii Europejskiej, nie sprawdza się w zakresie precyzyjnej analizy 
danych zgromadzonych przez lokalne organy policji, dowodów sądowych 
wykorzystanych w konkretnych sprawach oraz badań przeprowadzonych przez 
kryminologów, którzy stwierdzają na podstawie swoich badań, że nadawanie 
przestępczości charakteru strategicznego i geopolitycznego jest podejściem błędnym. 
Badania te oraz modele analityczne podważają skutki dziennikarskich ujęć tematu oraz 
nadawania poważnej przestępczości zorganizowanej charakteru strategicznego. Drugi 
z wymienionych elementów pociąga za sobą tworzenie hipotez na temat 
nieprawdopodobnej hierarchii i koordynacji działań przestępczych, a ponadto przewiduje 
mało prawdopodobną ciągłość pomiędzy zagrożeniami dla bezpieczeństwa zewnętrznego 
i zagrożeniami dla bezpieczeństwa wewnętrznego. Ciągłość ta rzeczywiście prowadzi do 
nadmiernego uproszczenia złożonych i zmiennych zjawisk o podłożu przestępczym 
zamiast wyjaśniać tę zmienność i wymiar wzajemnych powiązań. 

 Poprzez szczegółowe omówienie najprecyzyjniejszych i najbardziej rzetelnych podejść 
do poważnej przestępczości międzynarodowej, a dokładniej do przestępczości 
transnarodowej, w niniejszej notatce wykazuje się, że działania przestępcze nie są 
prowadzone w oparciu o utrwalone wzorce. 

 Większość tych działań związana jest z możliwościami na szczeblu lokalnym. A te 
lokalne możliwości rzadko mają charakter stały. Pojawiają się one często w wyniku 
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zmian w ustawodawstwie (np. zmiany w przepisach finansowych), które stwarzają 
szansę na wykorzystanie luk prawnych w odniesieniu do nielegalnych rynków 
i produktów. Bardzo rzadko są one wynikiem powstania zagranicą nowej komórki 
mafijnej, której rolą jest zbudowanie powiązań i modeli współpracy na wiele lat. 

 Niewyraźne granice pomiędzy tym co legalne a tym co nielegalne w odniesieniu do 
działań przestępczych, a przede wszystkim wzajemne przenikanie się elementów świata 
przestępczego z elementami świata praworządnego uniemożliwiają próby wczesnego 
wykrycia nielegalnych transakcji, zanim jeszcze do nich dojdzie, pomimo usilnych starań 
w tym względzie. Poważne analizy nielegalnego handlu wykazują bowiem, w jaki 
sposób, poprzez zmowę i milczące przyzwolenie, działające najzupełniej legalnie 
przedsiębiorstwa lokalne stanowią najistotniejsze ogniwa ułatwiające popełnienie 
przestępstwa. 

 Walka z takimi działaniami przestępczymi musi tym samym łączyć w sobie co najmniej 
trzy szczeble: 

 Po pierwsze szczebel ogólnego ustawodawstwa, które poprzez wpływanie na legalne 
przepływy umożliwia przepływom nielegalnym przejście w sposób niezauważony przez 
legalnie otwarte kanały (np. reformy wpływające na system bankowy lub 
przekształcające pewne obszary w raje podatkowe); 

 Po drugie szczebel działań policji, zwłaszcza tych służb, które specjalizują się 
w zwalczaniu poważnej i zorganizowanej przestępczości, np. Europol i jego krajowe 
oddziały; 

 Po trzecie szczebel służb policyjno-administracyjnych, które odpowiadają za zarządzanie 
życiem codziennym w miastach (sekcja 2) oraz rozwój pełnego zakresu działań 
policyjnych jako alternatywy dla czynności policyjnych opartych na wywiadzie 
kryminalnym.  

 Szczeble te są ze sobą wzajemnie połączone i musi zachodzić między nimi wymiana 
informacji. Ograniczanie walki z poważnymi przestępstwami na drugim szczeblu 
(Europol i jego oddziały) z jednej strony przy jednoczesnym ignorowaniu potrzeby 
wprowadzenia lepszej regulacji przepływów finansowych (np. raje podatkowe), a także 
ignorowaniu codziennych zmagań lokalnych organów policji z przestępczością z drugiej 
strony, prowadzi do następującego paradoksu: wymaga się, aby wyspecjalizowane 
jednostki policji skupiały swoje wysiłki na zjawiskach marginalnych, których ocena jest 
często nieobiektywna, i jednocześnie obarcza się te jednostki odpowiedzialnością za 
brak wyników operacyjnych. Wymaga się od nich sporządzania projektów sprawozdań, 
w których utwierdza się stereotypy, pomimo tego, iż znacząca liczba tych 
funkcjonariuszy policji w bardzo sceptyczny sposób odnosi się do przydatności tego typu 
dokumentów i do wyników, które można dzięki nim uzyskać. Jednostki te wnioskują 
o większą ilość czasu na przygotowywanie przydatnych opracowań operacyjnych, które 
odzwierciedlają złożoność ich zadań, a nie jedynie uproszczonych syntez. Tak więc 
zgodnie z sugestią „ocena zagrożenia przestępczością zorganizowaną w swym obecnym 
kształcie nie spełnia wymogów pożądanego cyklu polityki, który wymaga dogłębniejszej 
analizy dostarczającej rzetelnych informacji”1.  

                                                 
1  Rada Unii Europejskiej (25 października 2010 r.) „Wyniki projektu „Harmony” – Ogólny europejski model 

wywiadu kryminalnego – łączenie istniejących instrumentów i wzmacnianie centralnej roli Europolu”, 
dok. Rady: 14851/10, s. 71. 
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 Na podstawie wywiadów przeprowadzonych dla celów niniejszej notatki oraz w oparciu 
o dostępne materiały naukowe na temat międzynarodowych działań organów policji, 
zwłaszcza wymiany informacji między nimi, wydaje się, że lokalne siły policji 
prawdopodobnie spisują się dużo lepiej, niż się zwykle uważa. Dochodzi do aresztowań 
znacznej liczby drobnych przestępców i skutecznie blokuje się działania w zakresie 
nielegalnego handlu. Jeśli nie udaje im się znaleźć „łba hydry” czy „mózgu operacji 
przestępczych” to tylko dlatego, że takie postacie nie istnieją. Ci funkcjonariusze policji 
są tym samym często poirytowani tym, że otrzymują ogólne sprawozdania, zwłaszcza 
na szczeblu europejskim, które nie pomagają im w ich codziennych zmaganiach 
i w których, ze względu na przedstawianie ujęć syntetycznych, pomija się złożoność 
lokalnych sytuacji. Przede wszystkim w sprawozdaniach tych, takich jak sporządzane 
przez Europol oceny zagrożenia przestępczością zorganizowaną i obecnie oceny 
zagrożenia poważną i zorganizowaną przestępczością, nie uwzględnia się lokalnych 
różnic we wzorcach działań przestępczych, co byłoby bardzo przydatnym rozwiązaniem, 
oraz przedrukowuje się z roku na rok te same mapy wskazujące główne „ośrodki 
przestępcze” (załączniki w sekcji 5). Brak zaufania ze strony tych funkcjonariuszy policji 
ma poważne konsekwencje, gdyż odpowiadają oni na prośby Europolu o dostarczenie 
informacji z rosnącym sceptycyzmem. 
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ZALECENIA 
 
 W świetle tych wniosków wydaje się, że Europol w kontekście publikacji swoich 

sprawozdań dotyczących oceny zagrożenia przestępczością zorganizowaną ma poważny 
problem w zakresie pozycjonowania. 

 
 Próbując dostosować się do politycznych i medialnych oczekiwań w celu zyskania 

uznania, mając jednocześnie świadomość ograniczonego charakteru swych działań, 
Europol traci swoją wiarygodność na szczeblu lokalnym w podobny sposób, w jaki 
dzieje się to w Wielkiej Brytanii w przypadku Agencji ds. Poważnej Przestępczości 
Zorganizowanej. W obu przypadkach kwestionuje się zasadność stosowania modelu 
czynności policyjnych opartych na wywiadzie kryminalnym. Taki model może 
funkcjonować jedynie w oparciu o rzetelne informacje zwrotne z terenu, które z kolei 
umożliwiają wyszukaną analizę dokładnych i prawdziwych danych. W przypadku gdy 
model ten jest wypaczony, traci on swoje znaczenie, zwłaszcza jeśli logika oddolna 
zastąpiona zostaje logiką odgórną. 

 
 W niniejszym opracowaniu zaleca się, aby w celu rozwiązania tych problemów czerpać 

inspirację z innych typologii i modeli. Jednym z nich jest pełny zakres działań 
policyjnych łączący w sobie trzy szczeble walki z poważną przestępczością. Jedną 
z najbardziej znaczących alternatyw jest rozwiązanie o nazwie Sleipnir opracowane 
przez Królewską Kanadyjską Policję Konną, w którym nacisk kładzie się na różnicę 
pomiędzy rodzajami poważnych przestępstw oraz podkreśla się znaczenie zwalczania 
przestępczości białych kołnierzyków, a także przestępstw przeciwko 
środowisku naturalnemu. Te formy działań przestępczych nie są łatwe do 
wykrycia za pomocą obecnych wskaźników poważnej przestępczości, pomimo 
iż działania te są dla społeczeństwa jako całości najbardziej kosztowne, 
a także najtrudniej się z nimi walczy jedynie poprzez działania policyjne. Niemniej ze 
względu na ich centralne znaczenie można poprawić ich wykrywalność poprzez 
skoordynowane podejście do działań policji włączającej te przestępstwa do swoich 
planów działania oraz pod warunkiem powiązania tych działań z lokalną polityką 
społeczną, a także europejskimi zaleceniami i działaniami. 

 
 W tym zakresie Unia Europejska wyraźnie miałaby pewną przewagę ze względu 

na swoją strukturę, w której odnośne agencje nie opierają się na pojedynczym, 
krajowym systemie politycznym. Europol mógłby być odpowiedzialny za te działania 
bez zwiększania swojego ogólnego stopnia interwencji. 

 
 W odniesieniu do modeli Europol powinien dysponować większą ilością czasu na 

przygotowywania swoich sprawozdań, np. powinien przygotowywać jedno 
sprawozdanie co cztery lata. Takie sprawozdanie byłoby jednak wyjątkowo szczegółowe 
w celu unikania stwierdzonych wyżej problemów, takich jak ujęcia syntetyczne 
i tendencyjność. 

 
 Sprawozdania roczne powinny koncentrować się na konkretnej dziedzinie, aby 

stanowiły wartość dodaną. Na początku sprawozdania te powinny dotyczyć poważnych 
form przestępczości, które do tej pory były marginalizowane (przestępstwa przeciwko 
środowisku naturalnemu, przestępczość białych kołnierzyków). Aby sprawozdania te 
były spójne, należy poszerzyć zakres gromadzonych informacji i opinii ekspertów 
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w celu uniknięcia wytworzenia się rutynowego podejścia i ukształtowania się 
z czasem zależności od obranej ścieżki. 

 
 Takie sprawozdania nie mogą skupiać się wyłącznie na tych służbach 

policyjnych, które specjalizują się w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej lub 
handlu narkotykami. Należy poszerzyć krąg uczestników i włączyć do niego służby 
policji głównych miast i kluczowych ośrodków finansowych. Tym samym dzięki 
konkretnym przykładom zwiększyłaby się lokalna wiarygodność. Europejskie Centrum 
Monitorowania Narkotyków i Narkomanii znajdujące się w Portugalii wykorzystuje taką 
metodykę. Sprawozdania zawierałaby opinie ekspertów niezależnych od organów 
policji, np. doktorów, socjologów, etnologów, aby unikać tropizmu, który 
charakteryzuje pracę wyspecjalizowanych jednostek policyjnych. Wkład osób ze 
świata polityki i ekonomii w panele analityczne organizowane w celu sporządzenia 
sprawozdania również miałby zasadnicze znaczenie i miałby na celu dostarczenie 
ogólnego przeglądu międzynarodowych mechanizmów finansowych, w ramach których 
funkcjonuje przestępczość zorganizowana, oraz uwzględnienie alternatywnych reakcji 
poza egzekwowaniem prawa. 

 
 Podejście takie mogłoby zostać wprowadzone w ramach projektu „Harmony” 

omawianego podczas posiedzeń Stałego Komitetu Współpracy Operacyjnej w zakresie 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (COSI), pod warunkiem jednak że grono podmiotów 
uczestniczących w obradach tego komitetu zostałoby poszerzone, tak aby zwiększyć 
jego ogólną spójność i poziom wiedzy fachowej. Na chwilę obecną projekt „Harmony” 
ma bowiem zbyt kierowniczy charakter, a jego wewnętrzne interakcje są niejako 
ograniczone do małej liczby grup wyznających te same poglądy2. 

 
 Parlament Europejski jest współprawodawcą i współdzieli władzę budżetową w tej 

dziedzinie. Nigdy nie pojawia się on jednak w procesie konsultacji przewidzianym 
w projekcie „Harmony”. Co jest tego przyczyną? Mógłby przedstawić alternatywny 
pogląd w tych kwestiach poprzez np. przyczynianie się do poprawy jakości sprawozdań 
Europolu. Należałoby w tym celu wziąć pod uwagę uczestnictwo przedstawicieli 
wyznaczonych przez komisję LIBE. Zadaniem takiego przedstawiciela byłoby 
prezentowanie szerszej perspektywy uwzględniającej poziom i skutki ogólnego 
prawodawstwa, którego wyspecjalizowane agencje i organy być może nie są w stanie 
w pełni włączyć. Ponadto przewodniczący komitetu COSI powinien zostać poproszony 
o przedstawienie i wyjaśnienie Parlamentowi swoich poglądów na temat relacji 
pomiędzy poszczególnymi agencjami i poczynionych w tym względzie postępów, 
a także na temat konkretnej odpowiedzialności komitetu w zakresie działań 
następczych dotyczących projektu „Harmony”. 

 

                                                 
2  Ten punkt jest w pewnej mierze spójny z badaniem przeprowadzonym przez Madalinę Busuioc i Deirdre Curtin 

na zlecenie Parlamentu Europejskiego (Busuioc i Curtin, 2011) oraz badaniem przeprowadzonym przez 
Amandine Scherrer, Juliena Jeandesboza oraz Emmanuela-Pierre’a Guitteta (publikacja w najbliższej notatce 
na temat wewnętrznej strategii bezpieczeństwa), w których poprzez bardzo szczegółowe wywiady uzasadnia 
się krytyczniejsze podejście wobec „wspólnej” metodyki, która jest metodyką odgórną i prewencyjną 
wykluczającą pewne podmioty. Niniejsza notatka stanowi także uzupełnienie badania przeprowadzonego przez 
Valsamisa Mitsilegasa, w którym omawia się „Decyzję ramową Rady w sprawie zwalczania przestępczości 
zorganizowanej oraz środków, które można przedsięwziąć w celu wzmocnienia prawodawstwa UE w tej 
dziedzinie”, notatka na zlecenie Parlamentu Europejskiego (PE453.195).  



 




