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Podziękowania

Trzeci podręcznik UE został opracowany przez Sekretariat we 
współpracy z Krajowymi Punktami Kontaktowymi. 

Sekretariat pragnie podziękować prezydencji rumuńskiej i Grupie 
Roboczej ds. Egzekwowania Prawa Rady Unii Europejskiej za 
przedstawienie wniosku o podjęcie inicjatyw administracyjnych. 

Jesteśmy również wdzięczni Krajowym Punktom Kontaktowym 
ENAA i jednostkom zastępczym, które przyczyniły się do 
opracowania niniejszego podręcznika. 

Sekretariat pragnie podziękować uczestnikom dwóch spotkań 
ekspertów, które odbyły się w Brukseli:

 › Geerlings Luud (EURIEC)
 › Idzikowska Ilona (polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 

Administracji)
 › Prof. dr Janssens Jelle (Uniwersytet w Gandawie)
 › Liagre Febe (EUCPN)
 › Linmans Anna (holenderskie Ministerstwo Sprawiedliwości i 

Bezpieczeństwa)
 › Maassen Tobias (Komisja Europejska)
 › Minten Dirk (belgijska policja federalna)
 › Mortelmans Nathalie (ARIEC Antwerpia)
 › Pettigrew David (policja w Szkocji)
 › Waldron Tony (Narodowa Agencja ds. Przestępczości w Wielkiej 

Brytanii)

Jesteśmy szczególnie wdzięczni ekspertom, którzy pomogli 
rozwinąć poniższe sekcje, poświęcając swój czas i wysiłki na rzecz 
trzeciego podręcznika UE:

 › Hutten Lienke (Holenderskie Centrum ds. Zapobiegania 
Przestępczości i Bezpieczeństwa)

 › Vig Joeri (Holenderskie Centrum ds. Zapobiegania Przestępczości 
i Bezpieczeństwa)

 › Kok Stella (staż EUCPN/ENAA)
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Streszczenie

Zorganizowane grupy przestępcze (ZGP) funkcjonują na całym 
świecie, a ich działania stanowią jedno z głównych zagrożeń dla 
bezpieczeństwa europejskich obywateli. Nie są one powstrzymywane 

przez granice i mają destrukcyjny wpływ na gospodarki i społeczności 
w całej UE. Przestępczość zorganizowana szkodzi społeczeństwu, gdyż 
podważa status infrastruktury prawnej. Według najnowszych danych 
Europolu ponad 5000 ZGP jest obecnie przedmiotem śledztw w UE.  
Metody działania większości ZGP wymagają wykorzystania udogodnień 
prawnych. Rządy mają interes w tym, aby odebrać takowym ZGP 
możliwość korzystania z infrastruktury prawnej. 

Administracje publiczne nie polegają 
wyłącznie na represyjnych działaniach 
organów ścigania w celu zwalczania 
poważnej i zorganizowanej przestępczości. 
Samo prawo karne nie zawsze ma wpływ 
na zawodowych przestępców. W związku 
z tym skuteczne mogą okazać się środki 
administracyjne. Podejście administracyjne 
ma na celu uzupełnienie tradycyjnych 
instrumentów prawa karnego i może być 
potencjalnie skutecznym narzędziem w 
zapobieganiu oraz zwalczaniu poważnej i 
zorganizowanej przestępczości. To nowe 
podejście wykorzystuje mechanizmy 
administracyjne i regulacyjne, i stawia 
na podejście multidyscyplinarne 
poprzez zaangażowanie szerokiego 

grona podmiotów. W ramach podejścia 
administracyjnego organy publiczne, 
zwłaszcza na szczeblu lokalnym, 
podejmują działania wykorzystujące 
niektóre ze swoich szczególnych 
uprawnień i obowiązków, aby utrudniać 
lub udaremniać działalność ZGP.W 2010 r. 
utworzono Nieformalną Sieć punktów 
kontaktowych ds. administracyjnego 
podejścia do przeciwdziałania i zwalczania 
przestępczości zorganizowanej. 

Sieć składa się z Krajowych Punktów 
Kontaktowych (KPK). Działają one 
jako furtki dla organów ścigania, 
departamentów rządowych, organów 
administracyjnych i środowisk 
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akademickich w swoich krajach. 
Nacisk kładzie się w szczególności na 
te zespoły, jednostki i departamenty, 
które regularnie korzystają z uprawnień 
administracyjnych lub nietradycyjnych 
sposobów pracy na poziomie praktycznym 
w ramach multidyscyplinarnego podejścia 
do przeciwdziałania i zwalczania 
przestępczości zorganizowanej. W 2018 r. 
podjęto decyzję o sformalizowaniu sieci i 
zmianie jej nazwy na Europejska Sieć ds. 
Podejścia Administracyjnego w zwalczaniu 
poważnej i zorganizowanej przestępczości 
(ENAA). Misją ENAA jest pogłębienie 
zrozumienia, świadomości i zastosowania 
podejścia administracyjnego w walce z 
poważną i zorganizowaną przestępczością 
w całej UE.

Terminologia podejścia administracyjnego 
obejmuje wiele różnych definicji, podejść 
i praktyk w całej UE. Pierwsza (i jedyna) 
definicja „podejścia administracyjnego” 
uzgodniona przez wszystkie państwa 
członkowskie znajduje się w konkluzjach 
Rady z dnia 6 czerwca 2016 r. Podejście 
administracyjne łączy następujące 
elementy (w pełnej zgodności z ramami 
administracyjnymi i prawnymi państw 
członkowskich):

1.  Uniemożliwienie osobom 
zaangażowanym w działalność 
przestępczą korzystanie z prawnej 
infrastruktury administracyjnej do celów 
kryminalnych, w tym – w stosownych 
przypadkach – procedur uzyskiwania 
zezwoleń, ofert i dotacji.

2.  Stosowanie wszystkich odpowiednich 
przepisów administracyjnych w celu 
zapobiegania i zwalczania nielegalnej 
działalności, o ile jest to możliwe 
na mocy prawa krajowego, w tym 
profilaktycznej kontroli i monitorowania 
wnioskodawców (osób fizycznych i osób 
prawnych) w odniesieniu do zezwoleń, 
ofert i subwencji, jak również zamykania 
lub wywłaszczania nieruchomości, 
gdy na terenie lub w okolicy tych 
nieruchomości na skutek działalności 
przestępczej zakłócany jest porządek 
publiczny.

3.  Koordynowanie interwencji, przy 
zastosowaniu narzędzi administracyjnych 
i działań uzupełniających na mocy 
prawa karnego, w celu zapobiegania, 
przeciwdziałania, zwalczania i tłumienia 
poważnej i zorganizowanej przestępczości.

Dnia 8 listopada 2019 r. ENAA uzgodniła krótszą, 
prostszą i łatwą do wytłumaczenia definicję 
podejścia administracyjnego, która opiera się na 
konkluzji Rady z 2016 r.: 

„Administracyjne podejście do poważnej 
i zorganizowanej przestępczości stanowi 
komplementarny sposób zapobiegania nadużyciom 
infrastruktury prawnej poprzez międzyagencyjną 
współpracę opartą na wymianie informacji i 
podejmowaniu działań w celu ustanawiania barier”.

Z definicji wyłoniono pięć filarów, które 
mają na celu wyjaśnić praktykom, z czego 
dokładnie składają się inicjatywy podejścia 
administracyjnego. Nie ma konieczności 
korzystania ze wszystkich pięciu filarów w 
konkretnej inicjatywie, ale stanowią one dobry 
wskaźnik skutecznego zastosowania podejścia 
administracyjnego.

1.  Zapobieganie 
niewłaściwemu 
wykorzystaniu 
infrastruktury prawnej 
przez poważną i 
zorganizowaną 
przestępczość

Jako że zarówno krajowe, jak i lokalne 
administracje odgrywają istotną rolę, 
muszą być wyposażone w narzędzia do 
walki z poważnymi i zorganizowanymi 
grupami przestępczymi. Władze mają 
zatem szczególny interes w tym, aby 
uniemożliwić przestępcom wykorzystanie 
infrastruktury gospodarczej i prawnej do 
pozyskiwania legalnych dochodów oraz 
aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu 
firm do ułatwiania prowadzenia działalności 
przestępczej i dopuszczania się przestępstw, 
które wspierałyby ten proceder. Istnieją 
również środki administracyjne, które 
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koncentrują się na przypadkach zakłócania 
porządku publicznego, jednak w strukturze 
ENAA podejście administracyjne stosuje 
się do walki z poważną i zorganizowaną 
przestępczością.

2. Środki uzupełniające

Podejście administracyjne polega 
na wykorzystaniu mechanizmów 
administracyjnych i regulacyjnych oraz na 
podejściu multidyscyplinarnym poprzez 
zaangażowanie szerokiego grona 
podmiotów w działania pozwalające 
uzupełnić tradycyjne środki zwalczania 
przestępczości zorganizowanej. Podejście 
administracyjne stosowane w koordynacji 
z tradycyjnymi instrumentami prawa 
karnego jest potężniejszym narzędziem, 
niż gdyby wykorzystywano je jedynie 
jako środek dodatkowy. Co więcej, 
same środki administracyjne nie będą 
w stanie rozwiązać problemu ZGP. 
Dlatego też należy postrzegać podejście 
administracyjne jako uzupełnienie 
tradycyjnych metod zwalczania 
przestępczości zorganizowanej. 

3.  Współpraca między 
agencjami

Poza przeszkodami prawnymi wiele 
państw członkowskich boryka się niestety 
z problemami związanymi ze strukturami 
organizacyjnymi. Często agencje mają 
własne zaplecze, które skupia się na 
ochronie ich własnych interesów, oparte na 
wzajemnie wykluczających się obszarach 
kompetencji, kontroli i odpowiedzialności 
politycznej. Może to stwarzać problemy 
dla skutecznego zastosowania 
podejścia administracyjnego. Podejście 
administracyjne jest często nazywane 
„współpracą indywidualną”, co oznacza, 
że różne organy i administracje zajmują się 
poważną i zorganizowaną przestępczością 
w zakresie swoich kompetencji. Dlatego 
też sukces podejścia administracyjnego 
zależy od współpracy z innymi partnerami 
w dziedzinie bezpieczeństwa, jak policja, 
prokuratura i organy podatkowe. 

4. Wymiana informacji

Kluczem do „współpracy indywidualnej” 
jest wymiana informacji między organami 
administracyjnymi, podatkowymi i ścigania 
w obrębie jednego państwa lub regionu. W 
przypadku władz lokalnych zasadnicze znaczenie 
w podejmowaniu uzasadnionych decyzji ma 
dostęp do informacji i otwartych źródeł. Dlatego 
też możliwość dostępu i wymiany informacji 
między zainteresowanymi stronami wymaga 
niezbędnych podstaw prawnych. Dane sądowe 
muszą być dostępne dla władz lokalnych, 
które będą mogły potwierdzić podejrzane 
powiązania między ZGP, przedsiębiorcami, 
firmami i obywatelami. Administracja lokalna 
jest w dużym stopniu zależna od informacji 
przekazywanych przez prokuraturę i policję. 
Niestety w wielu państwach członkowskich 
wymiana informacji ogranicza się obecnie do 
jednego kierunku – lokalne władze przekazują 
informacje innymi partnerom, ale nie odwrotnie. 
Jest to problematyczne i spowodowane głównie 
przez bariery prawne.

5.  Podejmowanie działań w 
celu stworzenia barier 

Administracje publiczne, zwłaszcza na 
szczeblu lokalnym, mają uprawnienia 
do podejmowania działań mających 
na celu spowolnienie i utrudnienie 
funkcjonowania ZGP. Koncepcja 
podejścia administracyjnego polega na 
wyposażeniu administracji lokalnych w 
niezbędne narzędzia (np. prawo cofania 
licencji ze względów zdrowotnych), które 
uniemożliwią wykorzystanie infrastruktury 
prawnej przez przestępców. Mogą one 
określić środki przeciwdziałania zjawiskom 
przestępczości, jak również ZGP. Władze 
mogą identyfikować obszary, w których 
świat przestępczy „styka się” z legalnie 
funkcjonującym społeczeństwem. 
Następnie mogą koordynować interwencje 
w tych obszarach z pomocą różnych 
partnerów lub narzędzi administracyjnych, 
uzupełniając działania na mocy prawa 
karnego w celu zwalczania poważnej i 
zorganizowanej przestępczości.  
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Przedmowa

Sieć z przyjemnością przedstawia trzecią wersję podręcznika UE opisującego podejście 
administracyjne w UE. Niniejszy podręcznik UE jest przeznaczony dla decydentów 
politycznych, urzędników państwowych, funkcjonariuszy organów ścigania i innych 
zainteresowanych kluczowych stron w państwach członkowskich UE, uczestniczących w 
zapobieganiu oraz zwalczaniu poważnej i zorganizowanej przestępczości. 

Niniejszy podręcznik zawiera krótką historię rozwoju Sieci, a następnie koncentruje się na 
definicji i pięciu filarach podejścia administracyjnego, wykorzystując za przykład szereg 
inicjatyw tego typu. Na koniec przedstawiono przegląd tego, co zostało już zrobione w UE. 

Niniejszy podręcznik stanowi uzupełnienie pierwszej (2011) i drugiej (2014) wersji 
podręcznika UE zawierających przegląd inicjatyw w zakresie podejścia administracyjnego, 
które zastosowano w państwach członkowskich i które przyczyniły się do zwiększenia 
świadomości. Trzecia wersja zostanie przetłumaczona na wszystkie języki UE. Podręcznik 
będzie dostępny publicznie na stronie internetowej www.adminstrativeapproach.eu. Inicjatywy 
w zakresie podejścia administracyjnego będą dostępne jedynie w ramach Grupy Podejścia 
Administracyjnego Platformy Ekspertów Europolu oraz w sekcji członkowskiej strony 
internetowej ENAA. Jeśli chcesz mieć dostęp do tych informacji, możesz skontaktować się z 
Krajowym Punktem Kontaktowym. 

Mamy nadzieję, że podręcznik będzie nadal cennym dokumentem referencyjnym dla 
praktyków i decydentów politycznych, który pogłębi zrozumienie korzyści płynących z 
zastosowania nietradycyjnej metody walki z poważną i zorganizowaną przestępczością oraz 
który stanie katalizatorem dla lepszej współpracy oraz wymiany doświadczeń i wiedzy w całej 
UE. 

Mamy też nadzieję, że ta trzecia edycja podręcznika UE zostanie szeroko rozpowszechniona 
wśród głównych zainteresowanych stron w odpowiednich krajowych organach 
administracyjnych państw członkowskich. Wszelkie uwagi i oraz komentarze dotyczące 
przyszłych edycji są mile widziane i można je przekazać Sieci za pośrednictwem 
wyznaczonych Krajowych Punktów Kontaktowych.
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Wprowadzenie

1

Przestępczość zorganizowana jest dynamicznym i stale zmieniającym się zjawiskiem o 
globalnym zasięgu. Ma ona szkodliwy wpływ na gospodarkę i społeczności w całej UE. 
Według najnowszych danych Europolu w UE przedmiotem śledztwa jest aktualnie ponad 
5000 zorganizowanych grup przestępczych (ZGP).1 Liczba ZGP działających na szczeblu 
międzynarodowym wskazuje, z jak znacznym zasięgiem i potencjalnym wpływem poważnej i 
zorganizowanej przestępczości mamy do czynienia w UE. Te ZGP są bardzo wszechstronne 
i wykazują się sporą elastycznością w kwestii tempa, z jakim zmieniają swoje metody 
działania.  Są one również bardzo odporne i wysoce wyspecjalizowane w wymykaniu się 
prawu. Nie będąc ograniczonymi przez geograficzne granice, ZGP wykorzystują swobodny 
przepływ ludzi możliwy dzięki strefie Schengen i opracowują nowe ścieżki dla łatwiejszego 
handlu ludźmi, prania pieniędzy, szmuglowania narkotyków oraz przerzucania broni i innych 
nielegalnych towarów. Te formy działalności przestępczej są coraz bardziej skomplikowane 
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A.  Podważanie autorytetu lokalnych 
samorządów

Przestępczość zorganizowana szkodzi 
społeczeństwu, gdyż podważa status 
infrastruktury prawnej. Kiedy mówimy 
o przestępczości zorganizowanej, 
odnosimy się głównie do przestępstw 
systematycznych. Mogą to być akty 
przemocy popełniane na przykład w 
ramach funkcjonowania nielegalnych 
rynków narkotykowych, będących 
częścią działalności związanej z dostawą, 
dystrybucją i zażywaniem narkotyków.3  
Przestępstwa te generują nielegalne 
środki majątkowe i prowadzą do 
powstawania dominujących gospodarczo 
pozycji, a przy tym dochodzi do 
korupcji i zakłócania działania rynku 
oraz występowania współzależności 
między światem przestępczym a legalnie 
funkcjonującym społeczeństwem. Ten 
rodzaj przestępczości jest najczęściej 
niewidoczny, ale może też przejawiać 
się w przestrzeni publicznej poprzez 
zastraszanie i przemoc.4 ZGP wykorzystują 
przemoc jako strategię kontroli w różnych 
sytuacjach, w tym podczas sporów 
terytorialnych, karania za oszustwa, 
ściągania długów i konfliktów z policją.

Podczas gdy sprawcy często działają 
ponadregionalnie lub na arenie międzynarodowej, 
przestępczość podważająca prawo przejawia 
się w wielu formach i ma wiele zależności na 
poziomie lokalnym.5 

Jedną z głównych cech „podważania” jest to, że 
przestępcy próbują zastąpić prawo państwowe 
własnymi regułami. 

Przykład: „Przestępcy jeżdżą drogimi 
samochodami w biednych dzielnicach. 
Oczywistym jest, że coś jest nie tak. Chcą 
tylko pokazać, że ulice należą do nich”. Nie 
ma wątpliwości, że podważanie prawa jest 
częścią świata przestępczego – ten, kto nie 
chce współpracować, jest zastraszany lub 
usuwany przemocą bądź poprzez korupcję. 
Podważanie jest jednak czymś więcej – jest to 
pragnienie autonomii oraz niechęć do rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego. Jest to również 
sprzeciwianie się ustalonemu porządkowi oraz 
państwu jako jego reprezentantowi.6

i wymagają różnych umiejętności oraz specjalistycznej wiedzy technicznej. Najgroźniejsze ZGP 
to te, które są w stanie inwestować swoje zyski w legalną gospodarkę, podważając założenia 
infrastruktury prawnej.2

Podejście administracyjne ma na celu uzupełnienie tradycyjnych środków wymiaru sprawiedliwości 
w sprawach karnych poprzez zwalczanie przestępczości zorganizowanej i zapobieganie jej. To 
nowe podejście wykorzystuje mechanizmy administracyjne i regulacyjne, i stawia na podejście 
multidyscyplinarne poprzez zaangażowanie szerokiego grona podmiotów. Terminologia „podejścia 
administracyjnego” obejmuje wiele różnych definicji, podejść i praktyk w całej UE. Czasami 
budzi to wątpliwości na temat tego, z czego faktycznie składa się to podejście. Jednym z celów 
niniejszego podręcznika jest rozwianie wszelkich niejasności i przedstawienie klarownego opisu 
podejścia administracyjnego oraz tego, co jest potrzebne do jego skutecznego wykorzystania. 
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B.  Dlaczego należy zwalczać 
zorganizowaną i poważną przestępczość 
poprzez podejście administracyjne?

Administracje publiczne nie polegają 
wyłącznie na represyjnych działaniach 
organów ścigania w celu zwalczania 
poważnej i zorganizowanej przestępczości. 
Samo prawo karne nie zawsze ma wpływ 
na zawodowych przestępców. Wyrok 
więzienia jest zazwyczaj postrzegany jako 
część ryzyka związanego z interesami 
prowadzonymi przez przestępców. 
Dlatego też, środki administracyjne 
mogłyby powstrzymać daną działalność 
przestępczą i w ten sposób okazać się 
bardziej skuteczne.7 

Przestępcy zajmujący się poważną i 
zorganizowaną przestępczością często 
nie ograniczają swoich działań wyłącznie 
do czynów nielegalnych, takich jak 
handel narkotykami, oszustwa czy 
przestępstwa majątkowe. Inwestują oni 
również pieniądze w legalną działalność, 
na przykład w celu wykorzystania 
dochodów z działalności przestępczej 
lub wygenerowania legalnych dochodów. 
Przestępcy mogą np. założyć lub przejąć 
firmę budowlaną, a następnie ubiegać 
się o kontrakty rządowe. „Działania 
biznesowe” większości zorganizowanych 
grup przestępczych również wymagają 
udogodnień prawnych. Władze mają 
zatem szczególny interes w tym, aby 
uniemożliwić przestępcom wykorzystanie 
infrastruktury gospodarczej do 
generowania legalnych dochodów oraz aby 
zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu 
firm do ułatwiania prowadzenia 
działalności przestępczej i dopuszczania 
się przestępstw, które wspierałyby ten 
proceder. 

Podejście administracyjne dopasowane do tradycyjnych 
instrumentów prawa karnego jest potencjalnie skutecznym 
narzędziem w zapobieganiu oraz zwalczaniu poważnej i 
zorganizowanej przestępczości. 

Przykład: w niektórych krajach władze 
lokalne lub odpowiednie jednostki 
kontrolne mogą – stosując obowiązujące 
prawo administracyjne – podjąć decyzję 
o zatrzymaniu na pewien okres budowy 
plantacji konopi indyjskich. Organy 
podatkowe i służby społeczne mogą 
zastosować dodatkowe roszczenia i 
grzywny. Ściganie właścicieli plantacji 
należy do kategorii prawa karnego.

Podejście administracyjne może 
również objąć środki administracyjne, 
takie jak weryfikacja lub kontrola 
przedsiębiorstw, które biorą udział w 
przetargach na zamówienia publiczne, 
lub nieprzyznawanie/cofanie zezwoleń 
przedsiębiorstwom mającym związek 
ze zorganizowaną przestępczością. W 
ramach podejścia administracyjnego 
organy publiczne, zwłaszcza na 
szczeblu lokalnym, podejmują działania 
wykorzystujące niektóre ze swoich 
szczególnych uprawnień i obowiązków, 
które utrudniają lub udaremniają 
działalność zorganizowanych grup 
przestępczych. Zamysłem jest 
wyposażenie organów administracyjnych 
w narzędzia niezbędne do unikania 
sytuacji, w których infrastruktura prawna 
zostanie wykorzystana do przestępstw, 
oraz do zwalczania zjawisk kryminalnych 
i eliminowania środków pozwalających na 
działanie grup przestępczych. 
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Główną zasadą tego podejścia jest to, że 
krajowe i lokalne organy administracyjne 
(tj. gminy oraz ministerstwa spraw 
wewnętrznych, finansów, pracy i spraw 
społecznych) odgrywają istotną rolę w 
zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości 
zorganizowanej. 

Nie tylko krajowe i lokalne organy 
administracyjne mogą czerpać korzyści 
ze „współpracy indywidualnej”. Może 
to być również korzystne na szczeblu 
międzynarodowym. Na przykład w związku 
ze zwiększonymi działaniami represyjnymi 
skierowanymi przeciwko „wyjętym spod 
prawa” gangom motocyklowym w 
Niemczech i Holandii, belgijska część 
Euroregionu Moza-Ren jest zagrożona 
wzrostem działalności tychże gangów. 
W belgijskim Limburgu coraz częściej 
zakładano kluby i zajmowano tereny, a 
starcia pomiędzy gangami kończyły się 
morderstwami.8 W związku z tym rządy 
muszą wziąć pod uwagę tzw. efekt 
przesunięcia. ZGP będą poszukiwać 
ścieżki najmniejszego oporu i dlatego 
przeniosą swoją działalność do miast/
regionów, gdzie utrudnienia będą mniej 
dotkliwe. Jest to również określane 
mianem efektu przesunięcia lub efektu 
łóżka wodnego9. W rozdziale 3.D.1. 
znaleźć można pierwsze w historii UE 
modele barier. Modele te odgrywają 
istotną rolę w zwalczaniu zjawiska 
przestępczości na szczeblu europejskim, 
gdyż pozwalają zapobiegać występowaniu 
efektu przesunięcia w innych państwach 
członkowskich.

Takie podejście administracyjne zależy od sukcesu 
współpracy z innymi partnerami w dziedzinie 
bezpieczeństwa, jak policja czy prokuratura. 

W tym kontekście wymiana informacji 
między poszczególnymi organizacjami – nie 
tylko na szczeblu krajowym – jest jednym z 
najważniejszych warunków wstępnych. 
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Europejska Sieć 
ds. Podejścia 
Administracyjnego 
w zwalczaniu 
poważnej i 
zorganizowanej 
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W traktacie lizbońskim10 stwierdzono, 
że Parlament Europejski i Rada Unii 
Europejskiej (zwana dalej „Radą”), 
działające zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą, mogą ustanowić środki 
promujące i wspierające działania państw 
członkowskich w zakresie zapobiegania 
przestępczości, z wyłączeniem 
jakiejkolwiek harmonizacji przepisów 
ustawowych i wykonawczych państw 
członkowskich. 

W 2009 r. w programie sztokholmskim11 
stwierdzono po raz pierwszy, że podejście 
multidyscyplinarne może być stosowane 
jako skuteczny środek redukowania 
poziomu przestępczości. Środki 
administracyjne mogą być stosowane 
jako część ogólnej odpowiedzi na 
zwalczanie przestępczości zorganizowanej. 
Organy administracyjne (tj. gminy i 
ministerstwa spraw wewnętrznych, 
finansów, pracy i spraw społecznych) są 
często odpowiedzialne za nadzorowanie 
przestrzegania przepisów i zarządzania 
regulacjami (np. zezwoleniami i systemami 
licencjonowania) w odniesieniu do 
poszczególnych sektorów działalności, 
z których korzystają przestępcy w 
państwach członkowskich UE.

W odpowiedzi, w konkluzjach Rady z 
dnia 5 listopada 2010 r. pod prezydencją 
belgijską (2010) utworzono Nieformalną 
Sieć punktów kontaktowych ds. 
administracyjnego podejścia do 
przeciwdziałania i zwalczania 
przestępczości zorganizowanej 
(zwaną dalej „Nieformalną Siecią”).12 
Postanowiono, że w jej skład wejdą 
Krajowe Punkty Kontaktowe (KPK), 
które pełnią rolę furtek dla organów 
ścigania, departamentów rządowych, 
organów administracyjnych i środowisk 
akademickich w swoich krajach. 
Nacisk kładzie się w szczególności na 
te zespoły, jednostki i departamenty, 
które regularnie korzystają z uprawnień 
administracyjnych lub nietradycyjnych 
sposobów pracy na poziomie praktycznym 
w ramach multidyscyplinarnego podejścia 
do przeciwdziałania i zwalczania 
przestępczości zorganizowanej.

Zdecydowano, że celem Nieformalnej Sieci jest 
stymulowanie i ułatwianie tworzenia sieci punktów 
kontaktowych, kompetentnych w zakresie środków 
administracyjnych do zwalczania zjawiska ZGP, a 
w razie potrzeby także innych istotnych obszarów 
przestępczości, z uwzględnieniem potrzeb krajowych 
i szczególnych okoliczności. 

Podczas prezydencji węgierskiej (2011) 
opublikowano pierwszy podręcznik UE. 
Podręcznik ten nosił tytuł „Complementary 
approaches and actions to prevent and 
combat organised crime”13 i oferował zbiór 
przykładowych dobrych praktyk z państw 
członkowskich UE. 

Podczas polskiej prezydencji (2011) 
uzgodniono, że Nieformalna Sieć powinna 
poszerzyć zakres swoich zainteresowań 
o wszystkie dziedziny przestępczości 
zorganizowanej, gdyż uznano, że środki 
administracyjne mogą być z powodzeniem 
stosowane wobec szerokiego zakresu 
zagrożeń kryminalnych, a nie tylko wobec 
mobilnych grup przestępczych. Ponadto 
zaproponowano, aby Nieformalna Sieć:

 › promowała koncepcję stosowania 
środków administracyjnych;

 › dokonywała oceny możliwości 
usprawnienia procedur wymiany 
informacji między organami 
administracyjnymi a tradycyjnymi 
organami ścigania; 

 › zachęcała do dzielenia się najlepszymi 
praktykami;

 › proponowała nowe inicjatywy 
opracowywania środków 
administracyjnych;

 › zdawała raporty właściwej grupie 
roboczej Rady (za pośrednictwem 
Prezydencji Rady) dotyczące konkluzji z 
posiedzeń;

 › spotykała się przynajmniej co 6 miesięcy.
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prac na lata 2012–2014 

2011

2014
2012

2016
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2017 2018 2019
2020

Podczas kolejnych prezydencji Rady 
Unii Europejskiej podstawowa grupa 
państw członkowskich i instytucji UE 
pomogła w realizacji tych wniosków 
oraz w rozwoju i wzmocnieniu roli 
Nieformalnej Sieci. Zadania te obejmowały 
powołanie Platformy Ekspertów Europolu 
ds. Podejścia Administracyjnego oraz 
opracowanie i opublikowanie drugiego 
podręcznika UE zatytułowanego 
„Complementary approaches and actions 
to prevent and disrupt organised crime”. 
Drugi podręcznik został opublikowany 
podczas prezydencji litewskiej w 2013 r.14

W okresie prezydencji holenderskiej 
(2016) ustalono, że konieczne jest 
opracowanie i dalsza poprawa podejścia 
administracyjnego w zakresie zapobiegania 
i zwalczania przestępczości, w 
szczególności poważnej i zorganizowanej. 
W tym celu (i po raz pierwszy) w 
konkluzjach Rady z dnia 6 czerwca 2016 r. 
wszystkie państwa członkowskie uzgodniły 
definicję podejścia administracyjnego.15

Podejście administracyjne łączy 
następujące elementy (w pełnej zgodności 
z ramami administracyjnymi i prawnymi 
państw członkowskich):

 › Uniemożliwienie osobom 
zaangażowanym w działalność 
przestępczą korzystanie z prawnej 
infrastruktury administracyjnej do celów 
kryminalnych, w tym – w stosownych 
przypadkach – procedur uzyskiwania 
zezwoleń, ofert i dotacji;

 › Stosowanie wszystkich odpowiednich 
przepisów administracyjnych w celu 
zapobiegania i zwalczania nielegalnej 
działalności, o ile jest to możliwe 
na mocy prawa krajowego, w tym 
profilaktycznej kontroli i monitorowania 
wnioskodawców (osób fizycznych i osób 
prawnych) w odniesieniu do zezwoleń, 
ofert i subwencji, jak również zamykania 
lub wywłaszczania nieruchomości, 
gdy na terenie lub w okolicy tych 
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nieruchomości na skutek działalności 
przestępczej zakłócany jest porządek 
publiczny;

 › Koordynowanie interwencji, przy 
zastosowaniu narzędzi administracyjnych 
i działań uzupełniających na mocy 
prawa karnego, w celu zapobiegania, 
przeciwdziałania, zwalczania i 
tłumienia poważnej i zorganizowanej 
przestępczości.

W sierpniu 2017 r. w ramach Sekretariatu 
Europejskiej Sieci Zapobiegania 
Przestępczości (EUCPN) utworzony został 
Sekretariat ENAA. Uzasadnieniem było 
zniesienie obciążeń KPK i utworzenie 
w pełni funkcjonalnego sekretariatu, 
który zajmowałby się codzienną pracą i 
nadzorem Sieci. 

Podczas spotkania całej Sieci w dniu 
1 lutego 2018 r. państwa członkowskie 
przyjęły trzeci wieloletni program prac na 
lata 2018–2020. Rozwija on to, co udało 
się osiągnąć w ramach poprzedniego 
programu. W marcu 2018 r. Grupa 
Robocza ds. Egzekwowania Prawa (LEWP) 
przedstawiła sprawozdanie końcowe 
z programu prac na lata 2015–2017. 
Podczas tego spotkania zaproponowano 
również powiązanie Nieformalnej Sieci z 
LEWP oraz zmianę nazwy z Nieformalnej 
Sieci na Europejska Sieć ds. Podejścia 
Administracyjnego w zwalczaniu poważnej 
i zorganizowanej przestępczości (ENAA).  
W dniu 30 października 2018 r. utworzono 
nowy regulamin wewnętrzny, aby Sieć 
przybrała bardziej formalną formę. 

3. podręcznik UE   I  17

E
N

A
A



Wyjaśnienie 
podejścia 
administracyjnego

3

18



A. Labirynt definicji 

Terminologia „podejścia administracyjnego” 
obejmuje wiele różnych definicji, podejść 
i praktyk w całej UE. Czasami może to 
budzić wątpliwości na temat tego, co 
faktycznie składa się na to podejście. 
Oprócz wszelkich interpretacji i definicji 
krajowych istnieją obecnie trzy definicje o 
wymiarze europejskim. 

Po pierwsze, poniższa definicja 
koncentruje się przede wszystkim na 
zapobieganiu przestępczości. Definicja 
ta jest używana w książce wydanej w 
2015 r. przez uniwersytety w Tilburgu i 
Lowanium. W trakcie badań okazało się, 
że podejście administracyjne jest tak samo 
ważne w przeciwdziałaniu i zapobieganiu 
przestępczości, co przyczyniło się do 
zmiany definicji na następującą: 

„Podejście administracyjne (do 
poważnej i zorganizowanej) 
przestępczości obejmuje praktyki 
zapobiegające ułatwianiu 
prowadzenia nielegalnej działalności 
poprzez odmawianie przestępcom 
prawa do korzystania z legalnej 
infrastruktury administracyjnej, a 
także skoordynowane interwencje 
(„współpracę indywidualną”) w celu 
utrudniania i zapobiegania (poważnej 
i zorganizowanej) przestępczości 
oraz problemom związanym z 
porządkiem publicznym”.16

Po drugie, najważniejsze, istnieje definicja 
uzgodniona podczas prezydencji 
holenderskiej w 2016 r. Jest to pierwsza  (i 
jedyna) definicja podejścia administracyjnego 
uzgodniona przez wszystkie państwa 
członkowskie w konkluzjach Rady z dnia 
6 czerwca 2016 r.17

Podejście administracyjne łączy następujące 
elementy (w pełnej zgodności z ramami 
administracyjnymi i prawnymi państw 
członkowskich):

1.  Uniemożliwienie osobom zaangażowanym 
w działalność przestępczą korzystanie z 
prawnej infrastruktury administracyjnej do 
celów kryminalnych, w tym – w stosownych 
przypadkach – procedur uzyskiwania zezwoleń, 
ofert i dotacji;

2.  Stosowanie wszystkich odpowiednich przepisów 
administracyjnych w celu zapobiegania i 
zwalczania nielegalnej działalności, o ile jest 
to możliwe na mocy prawa krajowego, w 
tym profilaktycznej kontroli i monitorowania 
wnioskodawców (osób fizycznych i osób 
prawnych) w odniesieniu do zezwoleń, ofert 
i subwencji, jak również zamykania lub 
wywłaszczania nieruchomości, gdy na terenie 
lub w okolicy tych nieruchomości na skutek 
działalności przestępczej zakłócany jest porządek 
publiczny;

3.  Koordynowanie interwencji, przy zastosowaniu 
narzędzi administracyjnych i działań 
uzupełniających na mocy prawa karnego, w 
celu zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania 
i tłumienia poważnej i zorganizowanej 
przestępczości.
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W UE, głównie w Holandii i Belgii, w 
podejściu administracyjnym podejmuje się 
więcej kroków, niż wcześniej zakładano. 
Dlatego też na początku projektu CONFINE 
(patrz rozdział 3.D.3) określono klarowną 
wspólną definicję w celu podkreślenia 
faktu, że koncepcja ta może oznaczać 
znacznie więcej, niż się początkowo 
spodziewano: 

 „Administracyjne podejście do 
przestępczości zorganizowanej i/lub 
wywrotowej oznacza, że organizacje 
posiadające uprawnienia administracyjne 
zapobiegają i/lub walczą z praktykami 
ułatwiającymi prowadzenie nielegalnej 
działalności poprzez zapobieganie 
niewłaściwemu wykorzystywaniu prawnych 
struktur administracyjnych do działalności 
przestępczej”.18

Podczas dwóch posiedzeń eksperckich, 
które zorganizowano w ramach 
przygotowania trzeciego podręcznika UE, 
część ekspertów, decydentów politycznych 

i naukowców zgodziła się, że powyższe 
definicje zostały napisane w zbyt 
skomplikowany sposób. Obecnie definicja 
uzgodniona w konkluzji Rady z 2016 r. 
jest jedyną definicją uzgodnioną przez 
wszystkie państwa członkowskie UE, a 
zatem jedyną oficjalną definicją podejścia 
administracyjnego. Definicja i zakres 
działań przyjętych w konkluzji Rady były 
dość skomplikowane. Oczywistym stało 
się, że zachodzi potrzeba prostego i 
praktycznego przedstawienia idei podejścia 
administracyjnego. W wyniku posiedzeń 
ekspertów i jednogłośnej decyzji całej Sieci 
uzgodniono prostą i łatwą do wyjaśnienia 
definicję podejścia administracyjnego, 
bazującą na konkluzji Rady z 2016 r.: 

Dnia 8 listopada 2019 r. ENAA uzgodniła 
krótszą, prostszą i łatwą do wytłumaczenia 
definicję podejścia administracyjnego, 
która opiera się na konkluzji Rady z 2016 r.: 

„Administracyjne podejście do poważnej i zorganizowanej 
przestępczości stanowi komplementarny sposób zapobiegania 
nadużyciom infrastruktury prawnej poprzez międzyagencyjną 
współpracę opartą na wymianie informacji i podejmowaniu 
działań w celu ustanawiania barier”.
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B.  Aktualna sytuacja w zakresie 
podejścia administracyjnego w UE

UWAGA:  Jednym z celów niniejszego podręcznika jest dzielenie się inicjatywami 
w zakresie podejścia administracyjnego. Inicjatywy te można znaleźć w 
załączniku opublikowanym na stronie grupy ds. administracyjnego pode-
jścia do walki ze zorganizowaną przestępczością na Platformie Ekspertów 
Europolu (EPE).19 KPK postanowiły nie publikować otwarcie inicjatyw w 
zakresie podejścia administracyjnego. Powodem takiego stanu jest chęć 
zabezpieczenia informacji przed osobami o złych intencjach. Załącznik 
zostanie również opublikowany na stronie członkowskiej w witrynie ENAA. 
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o skontaktowanie się z Krajowym 
Punktem Kontaktowym ENAA, którego dane można znaleźć na stronie 
internetowej www.administrativeapproach.eu. 

Inicjatywy w zakresie podejścia 
administracyjnego zostały zebrane na 
podstawie wniosku przekazanego przez 
Grupę Roboczą ds. Egzekwowania Prawa 
(LEWP) Rady Unii Europejskiej i ENAA. 
Najlepsze praktyki zostały przeanalizowane 
podczas spotkania ekspertów. W 
sumie ENAA otrzymała 61 inicjatyw z 
16 państw członkowskich.20 5 państw 
członkowskich21 odpowiedziało, że obecnie 
nie podejmuje żadnych inicjatyw w zakresie 
podejścia administracyjnego, a 7 państw 
członkowskich22 nie udzieliło odpowiedziało 
na wniosek. 

Spośród 61 przedłożonych inicjatyw 
podejścia administracyjnego, 29 zostało 
zakwalifikowanych przez ekspertów jako 
inicjatywy podejścia administracyjnego. 
Głównym powodem wstrzymania 
pozostałych 32 inicjatyw było to, że w 
większości przypadków nie uwzględniały 
one wymiany informacji między różnymi 
agencjami. Aspekt ten ma jednak 
zasadnicze znaczenie dla skutecznego 
podejścia administracyjnego. 
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Inicjatywy otrzymane od państw członkowskich

Austria

Belgia

Bułgaria

Chorwacja

Cypr

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Niemcy

Grecja

Węgry

Irlandia

Włochy

Łotwa

Litwa

Luksemburg

Malta

Holandia

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Hiszpania

Szwecja

Zjednoczone Królestwo

0 2 4 6 8 10 12 14
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∞  No response

∞  AA initiatives

∞  Initiative but no AA

∞  No initiatives
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Austria 1. EMPACT EnviCrime OA 2.7 W W W W W AA

Belgium 1. Written scenario to tackle domicile fraud W W W W W AA

2. Written scenario for integrated ‘Flex’-actions W W W W W AA

3. Written scenario: admin. approach of OMG W W W W W AA

4. Protocols
W a X X a

Not AA, but guideline/
toolbox material. 

5. Roadshows
W X X W X

Not AA, but guideline/
toolbox material.

6. SPOC’s
W X X W X

Not AA, but guideline/
toolbox material.

Bulgaria 1.  National Strategy for Prevention and Fight against Irregularities and frauds 
aff ecting the EU fi nancial interests W W W W W AA

2.  Interdepartmental Coordination Centre for Counteracting the Contraband/ 
the Smuggling and Control of the Movement of Goods and Goods at Risk W W W W W AA

3. National Council on Crime Prevention W X X X X Not AA

4.  Spasi dete (Save a Child) W X X X a Not AA

5.  Signed a Memorandum of Understanding between the General Directorate 
Combating Organized Crime – Ministry of Interior and the Association of 
Banks in Bulgaria

W X X X X Not AA

6.  Control of the Narcotic Substances  and the Precursors/Countering the 
traffi  cking and the trade with narcotics W X a X a Not AA

7. Interdepartmental Commission on Control of Precursors W W W W W AA

8.  Mechanism for the identifi cation of victims of telephone fraud and 
prevention W X X X X Not AA

9.  Programme proposed by the General Directorate National Police to the local 
authorities for triggering an informative preventive campaign against the 
phone frauds

W X X X X Not AA

10.  Specialized Interdepartmental Unit for Support the Investigation of Organ-
ized Crime Related to Tax Off enses W W W a W AA

11.  Collaboration between the General Directorate Combating Organized 
Crime of Ministry of Interior and National Customs Agency of the Republic 
of Bulgaria

W W W W a AA

12. National Referral Mechanism for Support of Traffi  cked Persons W X X X X Not AA

Czech 
Republic

1. Tax Cobra
W W W W W AA

Denmark 1. Mobile Organized Crime Groups Systematic monitoring of “tourists” in DK. W X X X X Not AA

Finland 1. Administrative approach to tackling organised crime W a a a a Start-up of an AA

Germany 1. Curafair W W W W W AA

Italy 1.  The fi ght against criminal organizations’ illegal assets. The system of 
prevention measures. W a W a W AA

Latvia 1. Combatting and prevention of Money Laundering W X X X X Not AA

2.  Legislative approach to the control of circulation of new psychoactive 
substances W a W a W AA

Initiatives received from MSInicjatywy otrzymane od państw członkowskich
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Lithuania 1. Blocking of IMEI and SIM in Mobile Devices W W W W W AA

2.  A Search for Missing Children in the Rapid Child Search System “Amber Alert 
Facebook“ X X X X a Not AA

3.  Municipality Coordination Committees for the Fight against Traffi  cking in 
Human Beings. W W W W W AA

4.  Voluntary declaration of data on CCTV observation cameras possessed 
(managed) by individuals in the Lithuanian Police X X X X X Not AA

5.  Agreement with the Digital Coding and Tracking Association (DCTA) on the 
use of digital systems of the association W X X X X Not AA

6. Risk Analysis Centre W a a a a Start-up of an AA

7. The group of Santa Marta W X a X X Not AA

8. A Joint Operation Centre W W W W W AA

The 
Netherlands

1.  The administrative ban of organisations (e.g. OMCGs) that pose a threat to 
the public order W W W W W AA

2. Multi Agency approach to Outlaw Motorcycle Gangs (OMCGs) – Stop Letter W W W W W AA

3. Multi Agency approach to Outlaw Motorcycle Gangs (OMCGs) – Stop Talks W W W W W AA

Poland 1. National Safety Threat Map W W W W W AA

Portugal 1.  Establishment of the Portuguese Authority for the Prevention and Fight 
against Violence in Sport (APCVD) W X a X X Not AA

2. New Generation of Local Security Contracts W X X X X Not AA

3. Project Safer Night X X X X X Not AA

4. Salvage vehicles W a a a a Start-up of an AA

5. Cash machines– ATM W X X X X Not AA

6. Investigations into the fate of missing persons / unidentifi ed dead bodies X X X X X Not AA

7. SOS AZULEJO X X X X X Not AA

8. Safe Church-Open Church X X X X X Not AA

9. Transactions W X X X X Not AA

Romania 1.  Action Plan for preventing and combatting irregularities and criminal 
off ences in the fi eld of real estate and construction developers W W W a W AA

Spain 1.  Royal Decree-Law 16/2018 of October 26th about measures to combat 
the illicit traffi  cking of people and goods in relation to the RHIBS (Rigid Hull 
Infl atable Boat) and RIBS (Rigid Infl ated Boat) used for this purpose.

W a a a a Not AA

United 
Kingdom

1. Government Agency Intelligence Network (GAIN)  W W W W W AA

2. Joint Financial Analysis Centre (JFAC) W W W W W AA

3. Joint Money Laundering Intelligence Taskforce (JMLIT) W W W W W AA

4. Proactive Asset Denial Strategy  W W a W W AA

5. UK Financial Intelligence Unit (UKFIU) W X X X X Not AA

6. National Economic Crime Centre (NECC) W W W a W AA

7. Declaration of Non-involvement in Human Traffi  cking / Modern Slavery W X X X X Not AA

8. Declaration of Non-involvement in Serious Organised Crime (SOC) W X X X X Not AA

9. Local Authority SOC Readiness checklist W W W a W AA

10. Positive Lifestyles Programme W X X X X Not AA

11. SOC Prevention Regional Course – Public Sector W X X X X Not AA

12. Third Sector – SOC checklist W a a a a Start-up of an AA
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W present

a moderately present

X not applicable
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Stało się jasne, że oprócz klarownego opisu podejścia 
administracyjnego (patrz powyżej) należy również przedstawić 
„filary”, które będą w lepszy sposób informowały państwa 
członkowskie o tym, czym dokładnie jest podejście administracyjne. 
Filary te były dla Sieci użytecznym narzędziem w kwestii analizy 
inicjatyw.

W następnym rozdziale można zapoznać się z pięcioma 
filarami wraz ze zwięzłymi streszczeniami niektórych inicjatyw 
administracyjnych, które objaśniają zasadę funkcjonowania tych 
filarów.

01 02 03 04 05

Środki 
uzupełniające

Współpraca 
między 

agencjami

Wymiana 
informacji 

Podejmowanie 
działań w celu 

stworzenia barier  

Zapobieganie 
niewłaściwemu 
wykorzystaniu 
infrastruktury 

prawnej 
przez poważną 

i zorganizowaną 
przestępczość

26



C.  Pięć filarów skutecznego podejścia 
administracyjnego

01
Zapobieganie niewłaściwemu wykorzystaniu 
infrastruktury prawnej przez poważną i zorganizowaną 
przestępczość

Jako że zarówno krajowe, jak i lokalne administracje odgrywają istotną rolę, muszą 
być wyposażone w narzędzia do walki z poważnymi i zorganizowanymi grupami 
przestępczymi. Władze mają zatem szczególny interes w tym, aby uniemożliwić 
przestępcom wykorzystanie infrastruktury gospodarczej i prawnej do pozyskiwania 
legalnych dochodów oraz aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu firm do 
ułatwiania prowadzenia działalności przestępczej i dopuszczania się przestępstw, które 
wspierałyby ten proceder. Istnieją również środki administracyjne, które koncentrują się 
na przypadkach zakłócania porządku publicznego, jednak w strukturze ENAA podejście 
administracyjne stosuje się do walki z poważną i zorganizowaną przestępczością.

PRZYKŁAD 

Administracyjne podejście 
do walki z przestępczością 
zorganizowaną (Finlandia)

�   Celem projektu jest określenie 
aktualnego stanu środków 
administracyjnych dostępnych w celu 
zwalczania przestępczości zorganizowanej. 
Finlandia chce stworzyć krajowe podejście, 
które pozwoli zakłócać funkcjonowanie 
środowiska operacyjnego poważnej i 
zorganizowanej przestępczości poprzez 
zastosowanie podejścia administracyjnego. 
Celem jest możliwość przygotowania 
zaleceń i usprawnień legislacyjnych, gdy 
zajdzie taka potrzeba. Oprócz zacieśnienia 
współpracy podejście ma na celu 

określenie najlepszych międzynarodowych 
praktyk, które będzie można zastosować 
na szczeblu krajowym. Prowadzone przez 
wywiad działania operacyjne będą miały na 
celu zakłócenie funkcjonowania środowiska 
operacyjnego poważnej i zorganizowanej 
przestępczości, a zdobyte doświadczenie 
zostanie wykorzystane do opracowania 
krajowego podejścia administracyjnego.
Na tę chwilę nie jest to jeszcze wdrożone 
podejście administracyjne. Fiński przykład 
pokazuje, że przed rozpoczęciem 
stosowania podejścia administracyjnego 
należy przyjrzeć się już dostępnym 
narzędziom i sprawdzić, czy zmiany 
legislacyjne są konieczne, aby móc 
wykorzystać podejście administracyjne 
do walki z poważną i zorganizowaną 
przestępczością.

Z definicji wyłoniono pięć filarów, które mają na celu wyjaśnić praktykom, z czego dokładnie 
składają się inicjatywy podejścia administracyjnego. Nie ma konieczności korzystania 
ze wszystkich pięciu filarów w konkretnej inicjatywie, ale stanowią one dobry wskaźnik 
skutecznego zastosowania podejścia administracyjnego.
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PRZYKŁAD 

Administracyjny zakaz zakładania 
organizacji, które stanowią 
zagrożenie dla porządku 
publicznego (Holandia)

�  Zakaz ten czerpie inspiracje z 
niemieckiego zakazu administracyjnego 
dotyczącego „wyjętych spod prawa” 
gangów motocyklowych. Holenderskie 
Ministerstwo Bezpieczeństwa i 
Sprawiedliwości może nałożyć 
ogólnokrajowy zakaz powoływania do 
życia organizacji przestępczych (np. 
gangów motocyklowych), które stanowią 
zagrożenie dla porządku publicznego. 
Zakaz ten ma być środkiem ostatecznym 
lub „ultimum remedium” i wymaga 
przedstawienia solidnych dowodów ze 
względu na swoje implikacje w odniesieniu 
do konstytucyjnego prawa do swobodnych 
zgromadzeń. Zakaz administracyjny jest 
wprowadzany bezpośrednio po wszczęciu 
postępowania sądowego, a żadne 
odwołania nie mogą go wstrzymać.

Ten środek administracyjny ma 
natychmiastowy i bezpośredni wpływ na 
organizacje przestępcze. Natychmiast 
burzy on fundamenty ZGP. 

PRZYKŁAD

Miejskie sankcje administracyjne 
(Belgia)

�   Miejskie sankcje administracyjne 
(GAS) są sankcjami, które gminy mogą 
nałożyć w przypadku naruszenia miejskich 
przepisów. Dzięki grzywnom GAS gmina 
może karać za naruszanie porządku 
publicznego, jak wyrzucanie odpadów w 
niedozwolonych miejscach, oddawanie 
moczu w przestrzeni publicznej, tworzenie 
graffiti itp.23 

Przed wprowadzeniem sankcji drobne 
incydenty często nie były karane. Od 
czasu wprowadzenia prawa gminy 
podejmowały działania przeciwko 
niemu. Egzekwowane sankcje nie są 
przekazywane prokuratorowi, lecz zajmuje 
się nimi urzędnik cywilny. Może on być 
pośrednikiem, może nałożyć grzywnę lub 
zarządzić karę w formie prac społecznych. 
Grzywny GAS mogą być nakładane na 
osoby młode, które ukończyły 14 lat. 
Każda gmina określa, od jakiego wieku 
można nakładać grzywny w ramach 
systemu GAS i dla jakiego stopnia szkody 
publicznej. 

Oczywistym jest, że jest to środek 
administracyjny mający na celu 
rozwiązanie problemu zakłócania 
porządku publicznego. Należy zauważyć, 
że w niektórych przypadkach istnieje 
możliwość objęcia ZGP tym środkiem 
administracyjnym, jeżeli wiąże się to np. z 
cofnięciem zezwolenia lub zamknięciem 
lokalu. W większości przypadków jednak 
grzywny GAS służą do walki z zakłócaniem 
porządku publicznego, a nie poważną i 
zorganizowaną przestępczość. 

In contrast to the administrative approach 
as understood in this Handbook, this 
project focuses on nuisance and not on 
serious and organised crime.
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Środki uzupełniające

Podejście administracyjne polega na wykorzystaniu mechanizmów 
administracyjnych i regulacyjnych oraz na podejściu multidyscyplinarnym 
poprzez zaangażowanie szerokiego grona podmiotów w działania 
pozwalające uzupełnić tradycyjne środki zwalczania przestępczości 
zorganizowanej. Podejście administracyjne stosowane w koordynacji z 
tradycyjnymi instrumentami prawa karnego jest potężniejszym narzędziem, 
niż gdyby wykorzystano je jedynie jako środek dodatkowy.  Ponadto, same 
środki administracyjne nie są w stanie rozwiązać problemu ZGP. Dlatego też 
należy postrzegać podejście administracyjne jako uzupełnienie tradycyjnych 
metod zwalczania przestępczości zorganizowanej. 

02

PRZYKŁAD 

Wyspecjalizowana jednostka 
międzywydziałowa do wspierania 

dochodzeń dotyczących 
przestępczości zorganizowanej 

związanej z przestępstwami 
podatkowymi (Bułgaria)

�  Jednostka została utworzona 
na podstawie porozumienia między 
Prokuraturą Republiki Bułgarii a 
Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, 
Państwową Agencją Bezpieczeństwa 
Narodowego, Narodową Agencją Celną 
i Krajową Agencją Skarbową. Jednym z 
celów jednostki jest poprawa interakcji 
między prokuraturą a innymi organami 
państwowymi zaangażowanymi w walkę z 
przestępstwami podatkowymi. Zarządzanie 
operacyjne, koordynacja i kontrola jednostki 
są prowadzone przez prokuratorów z 
Naczelnej Prokuratury Kasacyjnej, którzy 
współpracują z dyrektorami odpowiednich 
struktur Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
Państwowej Agencji Bezpieczeństwa 
Narodowego, Narodowej Agencji Celnej 
i Krajowej Agencji Skarbowej. W ramach 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, i 
zgodnie z jego ustawodawstwem, swoje 
działania prowadzi Dyrekcja Generalna ds. 
Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej.

Jednostka została utworzona jako 
podmiot uzupełniający tradycyjne agencje, 
które zajmowały się już przestępstwami 
podatkowymi. Jednym z celów jest 
poprawa interakcji, która zapewni lepszą 
wymianę informacji. 

PRZYKŁAD 

Plan operacyjny Europolu ds. 
przestępczości środowiskowej 

EMPACT (Austria)

� W ramach planu operacyjnego 
Europejskiej Multidyscyplinarnej Platformy 
Europolu ds. Zwalczania Zagrożeń Związanych 
z Przestępczością (EMPACT), Austria wraz 
z innymi państwami członkowskimi UE z 
regionu naddunajskiego pochyla się nad 
problemem nielegalnego transportu odpadów. 
Dokonuje się tego poprzez identyfikację 
wszystkich właściwych zainteresowanych 
stron krajowych i odpowiedzialnych organów 
(np. policji, służb celnych, agencji ochrony 
środowiska itp.) z okolic Dunaju, które zajmują 
się kwestiami związanymi z zarządzaniem 
odpadami i ich transportem. Nawiązywanie 
kontaktów z zainteresowanymi stronami i 
wymiana informacji między nimi ma na celu 
zidentyfikowanie możliwych tematów i celów 
dla fazy operacyjnej. 
W większości przypadków plany operacyjne 
EMPACT Europolu można postrzegać jako 
rozwiązania uzupełniające. W tym przypadku 
oczywistym jest, że to podejście jest 
uzupełnieniem podejścia krajowego. Wszystkie 
odpowiedzialne organy krajowe zajmują 
się już problemem nielegalnych odpadów 
we własnym zakresie. Jest to podejście 
uzupełniające również na szczeblu krajowym, 
ponieważ policja i służby celne współpracują z 
krajowymi administracjami odpowiedzialnymi 
za sprawy środowiska i odpadów. 
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Współpraca między agencjami

Poza przeszkodami prawnymi wiele państw członkowskich boryka 
się niestety z problemami związanymi ze strukturami organizacyjnymi. 
Często agencje mają własne zaplecze, które skupia się na ochronie ich 
własnych interesów, oparte na wzajemnie wykluczających się obszarach 
kompetencji, kontroli i odpowiedzialności politycznej.24 Może to stwarzać 
problemy dla skutecznego zastosowania podejścia administracyjnego. 
Podejście administracyjne jest często nazywane „współpracą 
indywidualną”, co oznacza, że różne organy i administracje zajmują 
się poważną i zorganizowaną przestępczością w zakresie swoich 
kompetencji. Dlatego też sukces podejścia administracyjnego zależy od 
współpracy z innymi partnerami w dziedzinie bezpieczeństwa, jak policja, 
prokuratura i organy podatkowe.25 

03

PRZYKŁAD

Tax Cobra (CZ)

�   Głównym celem organizacji Tax 
Cobra jest zapewnienie właściwego 
poboru podatków, odzyskiwanie 
nielegalnie pozyskanych środków 
finansowych, zapobieganie stratom w 
budżecie państwa i ściganie sprawców 
przestępstw. Tax Cobra jest zespołem 
złożonym z przedstawicieli Krajowej 
Agencji ds. Przestępczości Zorganizowanej 
czeskiej policji, Generalnej Dyrekcji 
Finansowej i Generalnej Dyrekcji Celnej. 
Jej członkowie współpracują w zakresie 
zwalczania przypadków uchylania się 
od płacenia podatków oraz przestępstw 
podatkowych, zwłaszcza w kontekście 
podatku VAT i podatku akcyzowego. 
Przedstawiciele Tax Cobra wymieniają się 
błyskawicznie informacjami operacyjnymi, 
które umożliwiają im identyfikację oszustw 
podatkowych i koordynację indywidualnych 
postępowań przed wyrządzeniem 
dalszych szkód. Współpraca opiera się 
na protokole ustaleń podpisanym przez 
najwyższych przedstawicieli wszystkich 
agencji. Tax Cobra nie posiada jako takiej 
załogi pracowniczej, tylko wyznaczonych 
członków współpracujących agencji.

Jak wspomniano powyżej, przykłady te 
pokazują, że każda z agencji prowadzi 
„współpracę indywidualną”. Oznacza to, 
że każda z nich działa w zakresie własnych 
kompetencji, walcząc z przestępstwami 
podatkowymi. 
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Wymiana informacji

Kluczem do „współpracy indywidualnej” jest wymiana informacji między organami 
administracyjnymi, podatkowymi i ścigania w obrębie jednego państwa.26 W 
przypadku władz lokalnych zasadnicze znaczenie w podejmowaniu uzasadnionych 
decyzji ma dostęp do informacji i otwartych źródeł. Dlatego też możliwość dostępu 
i wymiany informacji między zainteresowanymi stronami wymaga niezbędnych 
podstaw prawnych. Dane sądowe muszą być dostępne dla władz lokalnych, które 
będą mogły potwierdzić podejrzane powiązania między ZGP, przedsiębiorcami, 
firmami i obywatelami. Administracja lokalna jest w dużym stopniu zależna od 
informacji przekazywanych przez prokuraturę i policję. Niestety w wielu państwach 
członkowskich wymiana informacji ogranicza się obecnie do jednego kierunku – 
lokalne władze przekazują informacje innymi partnerom, ale nie odwrotnie. Jest to 
problematyczne i spowodowane   głównie przez bariery prawne.27
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PRZYKŁAD 

Prawo do podejmowania decyzji 
przez administrację publiczną 

(prawo Bibob) (Holandia)

�   W obecnym systemie holenderskim 
władze lokalne mogą prześwietlić historię 
przedsiębiorstwa lub osoby, jeśli podmiot 
ten ubiega się o licencję lub subwencję, 
bądź składa ofertę na kontrakt rządowy. 
W ten sposób rząd unika pomagania 
kryminalistom oraz organizacjom 
przestępczym. Jeżeli podmiot figuruje w 
rejestrze karnym, organy rządowe mogą 
odmówić wydania licencji czy subwencji 
lub odrzucić ofertę przetargową. Jeżeli 
gmina ma wątpliwości co do uczciwości, 
może zwrócić się do biura Bibob o poradę 
w ramach szczegółowego dochodzenia. 
Biuro Bibob, będące częścią Ministerstwa 
Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa, 
sprawdza nie tylko historię poprzedników 
aplikanta, ale także jego bezpośrednie 
otoczenie, jak osoby na stanowiskach 
kierowniczych w danej organizacji czy w 
relacjach biznesowych. Może to skutkować 
przedstawieniem zaleceń dotyczących 
stopnia ryzyka, jakie organ administracyjny 
podejmuje, wspierając nieumyślnie 
przestępców poprzez udzielenie im danej 
zgody.

Jest to przykład sytuacji, w której doszło 
do utworzenia konkretnego prawa 
umożliwiającego pozyskiwanie informacji z 
różnych agencji.

PRZYKŁAD 

Curafair (Niemcy)

�   Projekt miał na celu wykrycie struktur 
i sposobu działania rosyjskojęzycznych 
dostawców usług opiekuńczych w 
popełnianiu oszustw księgowych w 
sektorze służby zdrowia. Najważniejszym 
źródłem danych w tym kontekście były 
informacje pochodzące z postępowań 
śledczych oraz dane open source. Aby 
skutecznie przeciwdziałać i zwalczać to 
zjawisko przestępczości w podejściu 
całościowym, konieczna była nie tylko 
wymiana informacji z policją, ale także 
pozyskanie nowych partnerów do 
współpracy. W związku z tym nawiązano 
ścisłą współpracę z przedstawicielami 
statutowych zakładów ubezpieczeń 
zdrowotnych i opieki długoterminowej 
(przedsiębiorstwa na mocy prawa 
publicznego) oraz organów opieki 
społecznej (agencje administracyjne).
W tym przypadku wymiana informacji 
między policją a nowymi partnerami miała 
kluczowe znaczenie dla zwalczania tego 
zjawiska. 
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PRZYKŁAD: 

Mapa zagrożenia dla 
bezpieczeństwa narodowego 

(Polska)

	   Polska Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa (KMZB) to aplikacja 
stworzona przez Biuro Prewencji Komendy 
Głównej Policji przy wsparciu Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
Użytkownik ma możliwość zapoznania 
się z zagrożeniami występującymi w 
obszarze zainteresowania (zarówno na 
podstawie danych statystycznych, jak i 
zagrożeń wprowadzonych przez innych 
użytkowników i potwierdzonych przez 
Policję) i może samodzielnie zidentyfikować 
zagrożenie oraz jego lokalizację, dzieląc 
się swoimi spostrzeżeniami na temat 
poziomu bezpieczeństwa w miejscu 
zamieszkania. Należy podkreślić, że 
zweryfikowane zagrożenia, które nie 
zostały potwierdzone, pomimo iż zostały 
usunięte z mapy zagrożeń dostępnych dla 
ogółu społeczeństwa, są nadal widoczne 
po stronie Policji. Informacje te są nadal 
wykorzystywane do rozmieszczania 

patroli policyjnych. Proces identyfikacji 
zagrożenia na mapie jest anonimowy i nie 
powinien trwać dłużej niż kilka sekund.  
Po wybraniu jednego z 27 zagrożeń 
dostępnych w katalogu użytkownik 
wskazuje lokalizację jego występowania, 
a następnie za pomocą odpowiedniego 
przycisku oznacza zagrożenie na mapie.

Ta aplikacja jest przykładem tego, jak 
można w łatwy i bezpośredni sposób 
udostępniać informacje. Obywatele 
mogą zgłaszać naruszenia porządku 
publicznego, dziury w jezdniach czy 
podejrzenia związane z przestępczością 
zorganizowaną. Sygnały te są następnie 
wykorzystywane przez policję lub 
administrację publiczną. Informacje 
zawarte w aplikacji są również 
współdzielone przez różne administracje 
i policję. 
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Podejmowanie działań w celu stworzenia barier 

Administracje publiczne, zwłaszcza na szczeblu lokalnym, mają uprawnienia 
do podejmowania działań mających na celu spowolnienie i utrudnienie 
funkcjonowania ZGP. Koncepcja podejścia administracyjnego polega na 
wyposażeniu administracji lokalnych w niezbędne narzędzia (np. prawo 
cofania licencji ze względów zdrowotnych), które uniemożliwią wykorzystanie 
infrastruktury prawnej przez przestępców. Mogą one określić środki 
przeciwdziałania zjawiskom przestępczości, jak również ZGP. Władze 
mogą identyfikować obszary, w których świat przestępczy „styka się” z 
legalnie funkcjonującym społeczeństwem. Następnie mogą koordynować 
interwencje w tych obszarach z pomocą różnych partnerów lub narzędzi 
administracyjnych, uzupełniając działania na mocy prawa karnego w celu 
zwalczania poważnej i zorganizowanej przestępczości. 

05

PRZYKŁAD 

Blokowanie numeru IMEI i karty 
SIM w urządzeniach mobilnych 

(Litwa)


   Litewska policja i Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych zmieniły ustawę 
o komunikacji elektronicznej, co daje 
policji możliwość zablokowania numeru 
IMEI i karty SIM urządzeń mobilnych w 
postępowaniach przedprocesowych. 
Policja może wystosować takie żądanie 
do dostawców publicznych sieci 
komunikacyjnych, np. gdy zebrane 
informacje wskazują, że urządzenie 
mobilne zostało użyte do popełniania 
przestępstwa.

Działanie to pozwala wprowadzić 
konkretną i natychmiastową barierę, która 
może okazać się niezwykle użyteczna. W 
sposób błyskawiczny pozbawia ona ZGP 
kanałów komunikacji. 

PRZYKŁAD

Działania flex (Belgia)

�   Działania flex to skoordynowane 
działania różnych lokalnych, regionalnych i 
krajowych służb administracyjnych. Podejście 
to ma na celu rozwiązanie problemu sieci 
przestępczych nie tylko poprzez zastosowanie 
prawa karnego, ale także poprzez 
wykorzystanie środków administracyjnych. 
Władze lokalne mogą działać w sposób 
restrykcyjny i perswadujący poprzez 
stosowanie narzędzi administracyjnych, 
zapobiegając w ten sposób rozprzestrzenianiu 
się ZGP w „legalnym świecie”. 

W ramach akcji flex interdyscyplinarny 
zespół składający się z lokalnej służby 
planowania przestrzennego, inspektoratu 
mieszkaniowego, inspektoratu socjalnego, 
krajowego urzędu zatrudnienia, urzędu 
skarbowego, urzędu imigracyjnego i policji 
przeprowadził w mieście Genk kontrolę myjni 
ręcznych podejrzanych o oszustwa. Każda 
służba podejmowała działania zgodne ze 
swoimi kompetencjami. W rezultacie niektóre 
z myjni zostały zamknięte przez społeczne 
służby kontrolne. Osoby uznane za szefostwo 
organizacji zostały skazane przez sąd na 
dwa lata pozbawienia wolności. Dobry 
przykład uzupełniających się rezultatów – 
różne agencje walczą z przestępczością, 
„współpracując indywidualnie”.
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D. Aktualna sytuacja w UE

1. Europejski model barier

Współautorzy: Joeri Vig i Lienke Hutten, Holenderskie Centrum ds. Zapobiegania 
Przestępczości i Bezpieczeństwa (CCV)

Model barier służy do mapowania 
złożonych form przestępczości i 
przedstawiania ich w przejrzysty sposób. 
Określa on kroki, jakie przestępcy muszą 
podjąć, aby móc popełnić przestępstwo. 
Model ten odkreśla również, które strony 
i sytuacje dają możliwość popełnienia 
przestępstwa. Pozwala to określić, 
jakie bariery mogą być stawiane przez 
partnerów publicznych i prywatnych, aby 
skutecznie zakłócić działania przestępców. 
Model barier można również stosować 
w mapowaniu potencjalnych nadużyć w 
procesach biznesowych.

Model barier jest metodą, która pozwala 
określić, które bariery mogą zostać 
wprowadzone przez organizacje 
partnerskie przeciwko działalności 
przestępczej. Sprawdzając każdy element 
produkcji, transportu, sprzedaży itp., ustala 
się, który z partnerów zajmuje najlepsze 
stanowisko, aby zapobiec nadużywaniu 
struktur prawnych przez organizacje 
przestępcze lub indywidualnych 
przestępców. Dzięki barierom agencje 
rządowe, firmy czy osoby, które wejdą 
w kontakt ze zjawiskiem przestępczym 
odbiorą konkretny sygnał i będą mogły 
powiadomić o tym stosowne władze.

Model barier pozwala skupić się na 
postępowaniu dochodzeniowym i spojrzeć 
na praktyki przestępcze z perspektywy 
administracyjnej i finansowej. Stosując 
model barier, wiele wydziałów rządowych 
uświadomiło sobie, że musi odegrać swoją 
rolę w walce z poważną i zorganizowaną 
przestępczością. 

Europejska Multidyscyplinarna Platforma 
ds. Zwalczania Zagrożeń Związanych z 
Przestępczością (EMPACT)

Każdego roku wieloletnie plany 
strategiczne wszystkich priorytetów cyklu 
polityki UE są wyjaśniane w planach 
operacyjnych w celu zapobiegania i 
zwalczania przestępstw. Każdy priorytet 
ma zatem przypisany projekt EMPACT, 
który realizuje określone działania. Państwa 
członkowskie i organizacje UE działają w 
sposób skoordynowany w celu wdrożenia 
każdego planu operacyjnego. Każdy z 
projektów EMPACT jest prowadzony przez 
kierownika i współkierownika (państwa 
członkowskie wybierają ich między sobą), a 
wszystkie pozostałe państwa członkowskie 
mogą aktywnie uczestniczyć w różnych 
projektach EMPACT, jeśli tylko zechcą.28
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a. Europejski model barier dotyczący narkotyków syntetycznych 

PROCES PRZESTĘPCZY  

Nabycie 
surowców

Pozyskanie 
sprzętu 

komputerowego

Nabycie 
lokalizacji

Przygotowanie 
lokalizacji

Produkcja 

Pozbycie się 
odpadów

Zysk

PROCES PRZESTĘPCZY 

Nabycie 
surowców

Pozyskanie 
sprzętu 

komputerowego

Nabycie 
lokalizacji

Przygotowanie 
lokalizacji

Produkcja

Pozbycie się 
odpadów

Zysk

Europejski model barier dotyczący 
narkotyków syntetycznych jest częścią 
planu operacyjnego EMPACT Europolu 
dotyczącego tychże substancji. Belgia, 
Holandia i Polska we współpracy z ENAA 
mają na celu zajęcie się problemem handlu 
i produkcji narkotyków syntetycznych. W 
tym celu stosują model barier. 

ENAA zwróciło się do Holenderskiego 
Centrum Zapobiegania Przestępczości 
i Bezpieczeństwa (CCV) o wsparcie 
tego procesu.29 Pierwsza sesja w tej 
sprawie odbyła się w Brukseli w dniu 
26 czerwca 2019 r. CCV wraz z ENAA 
i trzema państwami członkowskimi 
zapewniło początkowy impuls dla 
wdrożenia europejskiego modelu barier 
dotyczącego narkotyków syntetycznych. 
Celem tego modelu barier jest mapowanie 
kryminalnych procesów operacyjnych 
związanych z narkotykami syntetycznymi w 
skali europejskiej. 

Po dokonaniu przeglądu procesów, 
katalizatorów, możliwości i podobnych 
spraw przez poszczególne państwa 
członkowskie UE należy stworzyć 
wspólną listę barier, które pozwoliłyby 
zakłócić produkcję i handel narkotykami 
syntetycznymi. 

Ostatecznym celem tej unijnej listy 
jest możliwość tworzenia barier w 
sposób kompleksowy i we współpracy 
z poszczególnymi państwami 
członkowskimi. Podchodząc do tego 
problemu na szczeblu europejskim, można 
zapewnić większy potencjał do bardziej 
zdecydowanego zwalczania tej formy 
przestępczości. Ponadto współpraca 
między państwami członkowskimi 
zapewnia lepszą koordynację podejścia, 
bariery mogą się wzajemnie umacniać, a 
państwa członkowskie – uzupełniać.

Pierwszym etapem postępowania było 
określenie procesu przestępczego 
związanego z narkotykami syntetycznymi. 
Istnieje już holenderska wersja modelu 

barier dotycząca narkotyków syntetycznych, w której 
procedura została opisana. Kraje uczestniczące 
zostały zapytane, czy proces przestępczy, który został 
udokumentowany w 2015 r., jest nadal aktualny i 
czy ma również zastosowanie w innych państwach 
członkowskich UE. Okazało się, że tak, w związku czym 
wyszczególniono etapy tego procesu:

Następnie państwa członkowskie wybrały indywidualnie 
etapy procesu najbardziej istotne dla ich kraju. Trzy 
oddzielne modele barier zostały następnie połączone w 
jeden model europejski. Państwa członkowskie ustaliły, 
które bariery należy traktować priorytetowo i w jaki 
sposób należy je rozwijać.

Państwa członkowskie wybrały następujące etapy: 
 › Polska: Pozyskanie surowców i przygotowanie 

lokalizacji
 › Holandia: Nabycie surowców
 › Belgia: Pozyskanie surowców i nabycie lokalizacji 

Wybrane etapy procesu zaznaczono na czerwono: 

Po dokonaniu wyboru etapów procesu 
państwa członkowskie opracowały 
indywidualnie poszczególne etapy i 
połączyły je w jeden unijny model barier dla 
narkotyków syntetycznych.
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Model: European Model - Synthetic drugs

1 
Acquiring raw materials

2 
Acquiring location

3 
Setting op location

Facilitators

Car rental companies Owner of location facilities Family in country sides

Transport sector Real estate offices

Drivers Internet and websites (location)

Chemical producers Production of hardware

Chemical retailers (+hardware)

Customs

Packaging industries

Shipbrokers (cargo)

Branche shops

Storage shops

Authority for funding company abroad

Trading companies

China

India

Harbours

Harbour staff

Airports

Internet (Dark Web)

Pharmacist

Lobby of pharmacist companies

Postal delivery services

Family transport business

Opportunities

Airports, harbours ands trains in EU 
countries and abroad

Vulnerable ‘entrepeneurs’ 
(with financial problems)

No contract for rent

EU border with China Exploiting poor people

Mislabelling resource Low education

Legal chemical industry Willingness to report

Lack of EU equal or common legislation Cash payment for rent

EU P.O.I. Chemicals

Registration strangers risk company

Chemical professionals (recruitment in 
universities)

Lack of cooperation
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Open borders

No customs

Chemical substance only for illegal 
products

Lack of knowledge of chemical material

Learning on social media

Learning in prison

Signals

Strange or mislabelling Sudden security measures High level of water and electricity

Source country route into Europe Changed abnormal behaviour Fulltime activity

Persons related to companies Smell

Fake companies New people, new activities

New precursors (warning system) 24h process, light during night

Chemical substances only for illegal 
products

Payment in cash

Partners

Customs services EU Local police Water and electricity companies

Tax authorities Inhabitants (suspect behaviour) Private housing market

FIOD Local communities and mayor Isolation retailers

Security companies Fire department Community

Harbour authorities Electricity, water and gas companies

Chemical industries

Local police

Couriers (internet)

Harbour profile analyst risk

Chamber of Commerce

Prosecution office

Toll companies

Europol (analysis)

EU legislation

MAOC

JMCB – EMCDDA

Pharmacist

1 
Acquiring raw materials

2 
Acquiring location

3 
Setting op location

Opportunities
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Forensic lab

Postal delivery services

Transport services

Barriers

Act on preparing No cash transactions (rental) Health scanners

EU P.O.I. chemicals Administrative law: in order to enter 
facilities

Contract for rent

Screening companies (import) Stop conversations with facilitators 
(Mayor)

Obligate rent through wire transfer

Cooperation chemical industry 
(suspect behaviour)

Training of citizens

Social control and awareness (local 
police)

Training for professionals: knowledge

HARK team: multidisciplinary teams

Bilateral teams: police, justice, customs

Awareness chemical universities

Making common law in EU

List of chemicals

Training in chemical for LE

Monitoring prisoners and follow-up

Easier international cooperation

1 
Acquiring raw materials

2 
Acquiring location

3 
Setting op location

Ostatecznie, po przeprowadzonych 
konsultacjach, podjęto wspólną decyzję o 
opracowaniu jednej wybranej bariery. Oto 
konkluzja: 

 „Wstrzymanie importu pre-
prekursorów oraz niezbędnych 
substancji chemicznych do produkcji 
narkotyków syntetycznych na 
poziomie europejskich portów 
morskich i lotniczych”.

Na chwilę obecną nie podjęto żadnych 
dalszych działań, ale zdecydowano, że 
państwa członkowskie będą działać 
wspólnie w celu osłabienia ZGP w ich 
działaniach produkcyjnych i handlowych. 
Państwa członkowskie wspólnie 
opracowały podejście oparte na modelu 
barier. Dotyczy to środków mających na 
celu zwalczanie wybranych faz w metodzie 
działania przestępców. ENAA przedstawiło 
plan operacyjny na 2020 r. w celu dalszego 
rozwijania modelu barier i podjęcia działań 
na rzecz zwalczania produkcji narkotyków 
syntetycznych w Europie. 

Partners
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b.  Europejski model barier dotyczący zorganizowanej przestępczości 
przeciwko mieniu (ZPPM) 

Europejski model barier w zakresie 
zorganizowanej przestępczości przeciwko 
mieniu (ZPPM) jest działaniem będącym 
częścią planu operacyjnego EMPACT 
Europolu w sprawie zorganizowanej 
przestępczości przeciwko mieniu. Belgia, 
Cypr, Hiszpania, Holandia, Francja, Łotwa, 
Niemcy, Polska, Rumunia, Szwecja i 
Zjednoczone Królestwo we współpracy z 
ENAA mają na celu rozwiązanie problemu 
ZPPM. 

ENAA zwróciło się do CCV o wsparcie 
tego procesu. Pierwsza sesja w tej sprawie 
odbyła się w Brukseli w dniu czwartek, 24 
października 2019 r. CCV wraz z ENAA i 
11 państwami członkowskimi zapewniło 
początkowy impuls dla wdrożenia 
europejskiego modelu barier dotyczącego 
ZPPM. Celem tego modelu barier jest 
mapowanie kryminalnych procesów 
operacyjnych związanych z ZPPM w skali 
europejskiej. 

Podczas warsztatów uczestnicy uzupełnili 
istniejący model holenderski o katalizatory, 
sygnały, usługodawców, partnerów i bariery, 
których według nich brakowało w pierwszej 
wersji modelu. Po zakończeniu prac nad 
modelem uczestnicy nadali priorytet etapom 
procesu w modelu barier dotyczącym ZPPM. 
W tej kwestii dokonano rozróżnienia między 
etapami procesu na poziomie międzynarodowym 
i krajowym. 

Uczestnicy postanowili zająć się 
międzynarodowymi etapami procesu, które 
zaznaczono na niebiesko. Pojawienie się, 
Wykorzystanie infrastruktury, Transport i handel 
oraz Wykorzystanie zysków. Powodem wyboru 
międzynarodowych etapów procesu jest to, 
że uczestnicy tej sesji mogą współpracować 
na szczeblu UE, podczas gdy krajowe etapy 
procesu mogą być rozpatrywane na szczeblu 
krajowym.

Wybrane etapy procesu zaznaczono na 
niebiesko:  

Etap 

02
Etap 

03
Etap 

04
Etap 

05
Etap 

06
Etap 

07
Etap

01

Pojawienie się

Międzynarodowy

Zakwaterowanie Wykorzystanie 
infrastruktury

Popełnienie 
przestępstwa

Przechowanie Transport 
i handel

Wykorzystanie 
zysków

Krajowy Międzynarodowy Krajowy Krajowy Międzynarodowy Międzynarodowy

Drugą decyzją po nadaniu priorytetu etapom procesu był wybór jednej bariery dla każdego 
etapu. Państwa członkowskie wybrały te bariery, które zasługują na największą uwagę. 
Wyjątkiem jest trzeci etap procesu (Wykorzystanie infrastruktury), dla którego wybrano dwie 
bariery. Priorytet nadano następującym barierom:

01. Pojawienie się Centrum namierzania – listy pasażerów

02. Wykorzystanie infrastruktury ANPR

03. Wykorzystanie infrastruktury Wypożyczalnie samochodów

04. Transport i handel Nadzór nad witrynami sprzedaży wtórnej

05. Wykorzystanie zysków Dogłębna analiza środków/zysków

Państwa członkowskie utrwaliły te bariery za sprawą planu działania. Ponadto, niektóre bariery 
zrealizowano w określonych ramach czasowych. 
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1 
Entry

2 
Housing

3 
Use of infrastructure

4 
Use of infrastructure 

(communication)

5 
Commit crime

6 
Storage

7 
Transport and trade

8 
Use gainings

Facilitators Facilitators

Travel agencies Types of paid night stays Railway Internet Hardware stores Commercial storage facilities Rental car Bank

Bus companies Rented houses Highway Accomplice Hotel room Black market Concealer

Airport House of multiple occupancy Airport Criminal share adresses Dealers for used cars Money mule

Rental car compagnies Vulnerable people (drugs/
alcohol issues)

Seaport Garage boxes Scrap dealer Cryptocurrency

Immigrants (vulnerable to 
trafficking)

Buses (Euroliners) Family houses Pawn shop Dark web

Crime unregistered Car rental Scrapyard Cheap bus travel compagnies Used products second hand 
website/shop

Location near hotspots UK cars Own housing facilities Port Social media (Facebook)

Travellers sites Camping Containers of storage facilities

Hiding in family groups like 
groups in hotels

Motel Cheap transport (FlixBus)

Car front men Anchor persons

Opportunities Opportunities

Cheap tickets Cheap rooms Not checking IDs in buses, trains 
and boats

Inattentiveness Anonymous storage facilities No check of ownership when 
travelling

Not checking where the money 
comes from

Good infrastructure Lack of surveillance Privacy boundaries Small expensive products Unlimited places to store No registration of stolen goods Money laundering constructions

Monitoring and registration Schengen area Places that look legal Dark web Open EU market with 28 legal 
systems

Documents (papers) removed by 
traffickers

Document fraud Open EU market with 27 
different legal systems

Video available with tutorials

Hides criminals as well as victims Cash payments for rent a place 
like a box

Alternative platform for 
transporting and transitioning 
money

Anonymity - not registered 
INHMO

Very fast information exchange

Lack of control in Schengen area

A lack of number identification

Indication of a population in 
direct contact with mobile crime 
groups

Model: Organised Property Crime

40



1 
Entry

2 
Housing

3 
Use of infrastructure

4 
Use of infrastructure 

(communication)

5 
Commit crime

6 
Storage

7 
Transport and trade

8 
Use gainings

Facilitators Facilitators

Travel agencies Types of paid night stays Railway Internet Hardware stores Commercial storage facilities Rental car Bank

Bus companies Rented houses Highway Accomplice Hotel room Black market Concealer

Airport House of multiple occupancy Airport Criminal share adresses Dealers for used cars Money mule

Rental car compagnies Vulnerable people (drugs/
alcohol issues)

Seaport Garage boxes Scrap dealer Cryptocurrency

Immigrants (vulnerable to 
trafficking)

Buses (Euroliners) Family houses Pawn shop Dark web

Crime unregistered Car rental Scrapyard Cheap bus travel compagnies Used products second hand 
website/shop

Location near hotspots UK cars Own housing facilities Port Social media (Facebook)

Travellers sites Camping Containers of storage facilities

Hiding in family groups like 
groups in hotels

Motel Cheap transport (FlixBus)

Car front men Anchor persons

Opportunities Opportunities

Cheap tickets Cheap rooms Not checking IDs in buses, trains 
and boats

Inattentiveness Anonymous storage facilities No check of ownership when 
travelling

Not checking where the money 
comes from

Good infrastructure Lack of surveillance Privacy boundaries Small expensive products Unlimited places to store No registration of stolen goods Money laundering constructions

Monitoring and registration Schengen area Places that look legal Dark web Open EU market with 28 legal 
systems

Documents (papers) removed by 
traffickers

Document fraud Open EU market with 27 
different legal systems

Video available with tutorials

Hides criminals as well as victims Cash payments for rent a place 
like a box

Alternative platform for 
transporting and transitioning 
money

Anonymity - not registered 
INHMO

Very fast information exchange

Lack of control in Schengen area

A lack of number identification

Indication of a population in 
direct contact with mobile crime 
groups
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Indicators Indicators

Small amount of luggage and a 
long stay

False documents Small groups travelling in small 
vans

Use of mobile phones in 
suspicious countries

Strange behaviour of small 
groups of men

A lot of traffic around a storage 
box

Price far too low for a ‘new’ 
product

Strange pattern of spending

False documents Too many people in one house Sudden stops at parking spots Crime scene as destination in 
navigation system

Messages on social media Products hidden in containers Use of stolen tools

- Seasonal activities 
- Asian festivals 
- Metal price 
-  Burglary increase in winter 

(darker months)

Patterns / frequencies in traffic 
movement

Too much protection for a box 
or house

Documents Big spenders without justified 
income

Incomes that can not be justified Owners of different types of 
legal business

Too much storage room for 
what they claim

Too high amount of rent for a 
storage box

Use of jammers

Number of employees

Partners Partners

Customs Municipality Highway patrol - Phone companies 
- Internet providers 
-  Social media companies like 

Facebook

Hardware stores Police Gas stations Financial Intelligence Unit

Airlines Hotels Railways Bystanders Commercial storage facilities Freight companies Real estate agents

Ferry lines - Public services 
- Rubbish/refuse 
- Container  
- Housing authorities 
- Free service 
- Environment agencies

Border controls at
Railway 
Seaport 
Airport 
Higway 

Clubs Cotenants of storage facilities Pawn shop Financial

Airports Camping providers Owner of goods (for example 
boats)

Municipalities Car rental compagnies Postal services

Coastguard Car rental sector Media Port services

Municipalities Local and national government

Barriers Barriers

Automatic licence plate
recognition

Night registration book Increase highway patrols Internet logs / legislative 
obligation

Sentencing in own country Surveillance cameras Registration of concealed goods 
or transported

International cooperation 
taxation authorities

Information exchange with 
Europol and between countries

Awareness chalet Predictive profiling Accessing communication data 
legally and quickly

Burglary prevention and other 
prevention programs

Rental check Surveillance of black markets Check on money laundering

Targeting centre passenger list Paying by plastic card instead 
of cash

JAD Intel led (CFR onstrident) 
boats, buses

Exploiting telematics in domestic 
cars and lorries (tachograph)

More cameras/security 
measures in public places

Unusual use of electricity Software tools to trace stolen 
goods

Reporting mechanism for 
facilitators/partners

Reaction on entry To oblige all the companies to 
have check out for receipts

Automatic licence plate 
recognition (ANPR)

Information exchange between 
partners/police agencies/
international

Registry for autorities Online surveillance or to mark 
websites

The law on money laundering

1 
Entry

2 
Housing

3 
Use of infrastructure

4 
Use of infrastructure 

(communication)

5 
Commit crime

6 
Storage

7 
Transport and trade

8 
Use gainings
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Indicators Indicators

Small amount of luggage and a 
long stay

False documents Small groups travelling in small 
vans

Use of mobile phones in 
suspicious countries

Strange behaviour of small 
groups of men

A lot of traffic around a storage 
box

Price far too low for a ‘new’ 
product

Strange pattern of spending

False documents Too many people in one house Sudden stops at parking spots Crime scene as destination in 
navigation system

Messages on social media Products hidden in containers Use of stolen tools

- Seasonal activities 
- Asian festivals 
- Metal price 
-  Burglary increase in winter 

(darker months)

Patterns / frequencies in traffic 
movement

Too much protection for a box 
or house

Documents Big spenders without justified 
income

Incomes that can not be justified Owners of different types of 
legal business

Too much storage room for 
what they claim

Too high amount of rent for a 
storage box

Use of jammers

Number of employees

Partners Partners

Customs Municipality Highway patrol - Phone companies 
- Internet providers 
-  Social media companies like 

Facebook

Hardware stores Police Gas stations Financial Intelligence Unit

Airlines Hotels Railways Bystanders Commercial storage facilities Freight companies Real estate agents

Ferry lines - Public services 
- Rubbish/refuse 
- Container  
- Housing authorities 
- Free service 
- Environment agencies

Border controls at
Railway 
Seaport 
Airport 
Higway 

Clubs Cotenants of storage facilities Pawn shop Financial

Airports Camping providers Owner of goods (for example 
boats)

Municipalities Car rental compagnies Postal services

Coastguard Car rental sector Media Port services

Municipalities Local and national government

Barriers Barriers

Automatic licence plate
recognition

Night registration book Increase highway patrols Internet logs / legislative 
obligation

Sentencing in own country Surveillance cameras Registration of concealed goods 
or transported

International cooperation 
taxation authorities

Information exchange with 
Europol and between countries

Awareness chalet Predictive profiling Accessing communication data 
legally and quickly

Burglary prevention and other 
prevention programs

Rental check Surveillance of black markets Check on money laundering

Targeting centre passenger list Paying by plastic card instead 
of cash

JAD Intel led (CFR onstrident) 
boats, buses

Exploiting telematics in domestic 
cars and lorries (tachograph)

More cameras/security 
measures in public places

Unusual use of electricity Software tools to trace stolen 
goods

Reporting mechanism for 
facilitators/partners

Reaction on entry To oblige all the companies to 
have check out for receipts

Automatic licence plate 
recognition (ANPR)

Information exchange between 
partners/police agencies/
international

Registry for autorities Online surveillance or to mark 
websites

The law on money laundering

1 
Entry

2 
Housing

3 
Use of infrastructure

4 
Use of infrastructure 

(communication)

5 
Commit crime

6 
Storage

7 
Transport and trade

8 
Use gainings
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Change of the law Stop/deny licenses ID checks Cooperation between 
governmental authorities and 
compagnies

Registry for rent information Apps Online auction sites Ebay

Face recognition Control air B&B cities Surveillance (CCTV) cameras Awareness of patterns and 
trends

GPS tracking device Increased control on the roads Suspicious income regulations

Profiling Information sharing to ‘locate’ 
vulnerable

Hotel registrar Cooperation and proper 
legislation of the arriving date 
compagnies

Cooperation with storage Developing ANPR systems One legal common EU 
approach

Change identity Housing checks on hygiene, fire, 
safety, construction, homeless

Social control Running internet apps for 
communication

Jammer detection Registration of prepaid sim cards Deeper investigation - asset 
recovering

Identity Numbers consistency 
(checks)

Using housing legislation Big data: assessing and layering 
multiple data

ANPR Chop Chop Scrap metals Lack of legal tools in legislation No cash regulation in all of the 
EU

Communication Physical patrol checks Environment agency registration Legislation/check of travellers 
who travel with bus or train

Society information regarding 
modus used by mobil crime 
groups in new storage area

Property marking/identification 
mark

International registration scheme

Barcode or QR-products

Developing common database 
for institution and administration 
bodies

Protocol / agreement between 
LEA administration bodies

1 
Entry

2 
Housing

3 
Use of infrastructure

4 
Use of infrastructure 

(communication)

5 
Commit crime

6 
Storage

7 
Transport and trade

8 
Use gainings

Barriers Barriers
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Change of the law Stop/deny licenses ID checks Cooperation between 
governmental authorities and 
compagnies

Registry for rent information Apps Online auction sites Ebay

Face recognition Control air B&B cities Surveillance (CCTV) cameras Awareness of patterns and 
trends

GPS tracking device Increased control on the roads Suspicious income regulations

Profiling Information sharing to ‘locate’ 
vulnerable

Hotel registrar Cooperation and proper 
legislation of the arriving date 
compagnies

Cooperation with storage Developing ANPR systems One legal common EU 
approach

Change identity Housing checks on hygiene, fire, 
safety, construction, homeless

Social control Running internet apps for 
communication

Jammer detection Registration of prepaid sim cards Deeper investigation - asset 
recovering

Identity Numbers consistency 
(checks)

Using housing legislation Big data: assessing and layering 
multiple data

ANPR Chop Chop Scrap metals Lack of legal tools in legislation No cash regulation in all of the 
EU

Communication Physical patrol checks Environment agency registration Legislation/check of travellers 
who travel with bus or train

Society information regarding 
modus used by mobil crime 
groups in new storage area

Property marking/identification 
mark

International registration scheme

Barcode or QR-products

Developing common database 
for institution and administration 
bodies

Protocol / agreement between 
LEA administration bodies

1 
Entry

2 
Housing

3 
Use of infrastructure

4 
Use of infrastructure 

(communication)

5 
Commit crime

6 
Storage

7 
Transport and trade

8 
Use gainings

Barriers Barriers
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Doprowadziło to do powstania dziesięciu 
odrębnych sprawozdań krajowych 
(rozdziały 2–11), jak również porównania 
tych wariantów prawnych w obrębie 
dziesięciu państw członkowskich (rozdział 
12). Po drugie, w badaniu rozważono 
praktyczne zastosowanie wariantów 
prawnych dostępnych w wybranych 
państwach członkowskich. Wyniki tej 
empirycznej analizy poddano przeglądowi 
w rozdziale 13. W rozdziale 14 zbadano 
możliwość wymiany informacji między 
państwami członkowskimi UE w celu 
wsparcia administracyjnego podejścia do 
przestępczości. Wnioski i dalsze działania 
przedstawiono w części V tego badania 
(rozdział 15 i 16).30 31 

3. Confine

Znaczenie CONFINE: „W kierunku 
współpracy operacyjnej w zakresie 
lokalnych administracyjnych śledztw 
finansowych w walce z handlem ludźmi”. 
W ramach tego projektu miasta Genk 
i Antwerpia, Regionalne Centrum 
Informacji i Wiedzy Specjalistycznej 
(RIEC) Zelandia, Brabancja Zachodnia 
i Brabancja Wschodnia oraz Katolicki 
Uniwersytet w Leuven połączyły siły, aby 
przyjrzeć się dokładniej zjawisku handlu 
ludźmi, a w szczególności wskaźnikom 
administracyjnym i finansowym, 
możliwościom wymiany informacji oraz 
sposobowi, w jaki można rozwiązać ten 
problem na szczeblu lokalnym.

Ze względu na większą świadomość tego 
zjawiska lokalne władze coraz częściej 
napotykają na oznaki handlu ludźmi 
na swoim terytorium. Ma to związek z 
efektem przesunięcia. Na przykład grupy 
przestępcze przenoszą się z Holandii 
do Belgii, ponieważ Holandia od kilku 
lat podejmuje poważniejsze działania na 
szczeblu administracyjnym. Organizacje 
przestępcze w elastyczny sposób 
wykorzystują ograniczenia rządu, znajdują 

2.  Badanie ISEC – podejście 
administracyjne do 
przestępczości. Środki 
administracyjne oparte 
na uregulowaniach 
prawnych mające na 
celu zapobieganie oraz 
zwalczanie poważnej 
i zorganizowanej 
przestępczości. 
Możliwości prawne i 
zastosowanie praktyczne 
w 10 państwach 
członkowskich UE

W 2010 r., podczas belgijskiej prezydencji 
w UE, Rada przyjęła konkluzje, w których 
zwrócono się do Nieformalnej Sieci o 
ocenę możliwości wzmocnienia procesu 
wymiany informacji między organami 
administracyjnymi a tradycyjnymi organami 
ścigania. W tym celu holenderskie 
Ministerstwo Bezpieczeństwa i 
Sprawiedliwości (koordynator), wraz z 
Uniwersytetem w Tilburgu (Holandia) i 
Katolickim Uniwersytetem w Lowanium 
(Belgia), wspieranym przez belgijskie 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 
przedłożyły wniosek o dotację z 
programu Komisji Europejskiej w zakresie 
zapobiegania i zwalczania przestępczości 
(ISEC). W 2011 r. Komisja Europejska 
przyznała dotację ISEC na „badanie 
dotyczące potencjału wymiany informacji 
między organami administracyjnymi 
a tradycyjnymi organami ścigania w 
celu wsparcia zastosowania środków 
administracyjnych w państwach 
członkowskich UE i na poziomie UE”. 
Rezultatem tego grantu ISEC jest 
sporządzone sprawozdanie.

Celem badania było pogłębienie dostępnej 
wiedzy na temat administracyjnego 
podejścia do przestępczości w 
Unii Europejskiej. Po pierwsze, 
przeanalizowano warianty prawne 
dostępne dla krajowych organów 
administracyjnych w wybranych państwach 
członkowskich. Były to warianty, które 
uniemożliwiają przestępcom nadużycie 
infrastruktury prawnej, jak procedury 
licencyjne lub procedury przetargowe. 
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drogi najmniejszego oporu i osiedlają się 
tam, gdzie egzekwowanie prawa jest 
najsłabsze.

Raporty obywateli, służb miejskich i/
lub policji dotyczą często konkretnych i 
wrażliwych na handel ludźmi sektorów, jak 
hotelarstwo i usługi cateringowe, salony 
masażu, myjnie samochodowe, nocne 
sklepy, usługi zbierania owoców, transport 
i budownictwo. Handlarze ludźmi muszą 
korzystać z legalnego łańcucha np. w celu 
zapewnienia lokum swoim ofiarom lub 
do prania pieniędzy zdobytych na drodze 
wyzysku. Możliwości te leżą w obszarach, 
w których świat przestępczy „styka się” z 
legalnie funkcjonującym społeczeństwem 
– lokalne władze mogą odbierać takie 
sygnały i podejmować działania w celu 
zwalczania poważnej i zorganizowanej 
przestępczości.

Niektóre z wymienionych sektorów 
podlegają obowiązkowi licencjonowania 
przez lokalne władze, co wiąże się 
ze wstępną kontrolą np. w zakresie 
bezpieczeństwa pożarowego 
pomieszczeń, moralności przedsiębiorcy 
czy spraw finansowych. Jednakże 
kontrola finansowa ogranicza się często 
do przeglądu wszystkich roszczeń przez 
władze lokalne, co nie zawsze skutkuje 
wykryciem działalności przestępczej i 
ewentualną odmową wydania zezwolenia 
na prowadzenie działalności. Budynki 
z problemem naruszania porządku są 
poddawane analizie katastralnej oraz 
badaniu jakości mieszkaniowej. W tym 
przypadku dochodzenie finansowe jest 
ograniczone do przeglądu pozostałej 
własności właściciela, zgodnie z 
dostępnymi lokalnie danymi katastralnymi.

Z powodu tych niedociągnięć handlarze 
ludźmi mogą wykorzystać legalną 
gospodarkę do dalszego prowadzenia 
nielegalnej działalności, czasami nawet 
przy wsparciu rządu w formie subsydiów 
lub pomocy społecznej.

Zarówno podczas udzielania zezwolenia, 
jak i w trakcie realizacji ww. działań, 
dogłębna kontrola administracyjna danych 

finansowych – w tym analiza prawnych 
struktur korporacyjnych oraz analiza 
aktywów i przepływów pieniężnych na 
rachunku bankowym – pozwala ujawnić 
oznaki handlu ludźmi. Faktem jest, że 
zgłoszenia dotyczące naruszeń porządku 
czy nieproporcjonalnych 
opłat mieszkaniowych 
nie zawsze są 
bezpośrednio związane 
z handlem ludźmi, ale 
mogą stanowić punkt 
wyjścia do bardziej 
szczegółowego 
dochodzenia.

Celem jest umożliwienie 
kontroli wymienionych 
sektorów na 
podstawie kryteriów 
administracyjnych i 
finansowych mogących wskazywać na 
handel ludźmi, tak aby handlarze nie mieli 
możliwości rozwinięcia swoich nielegalnych 
praktyk lub aby można było wykryć i/lub 
powstrzymać proceder handlu ludźmi na 
wczesnym etapie. Dzieje się tak dlatego, 
że władze lokalne mają możliwość 
zniechęcenia przestępców za pomocą 
środków administracyjnych, tworząc lub 
zmieniając warunki, tak aby ograniczyć 
możliwości lub aby taka działalność stała 
się mniej atrakcyjna. Można tego dokonać, 
odmawiając dotacji bądź zezwolenia na 
prowadzenie działalności oraz zamykając 
przedsiębiorstwa, bez narażania na szwank 
postępowania sądowego. Podejście 
administracyjne stanowi uzupełnienie 
podejścia karnego. Nie wszystkie 
samorządy lokalne są przekonane, że 
może to mieć wartość dodaną w walce 
z handlem ludźmi. Celem CONFINE jest 
również chęć podkreślenie znaczenia walki 
z handlem ludźmi w agendzie samorządów 
lokalnych i zaoferowanie tym samorządom 
perspektywy podjęcia działań.32 33
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4.  Centra informacji i 
wiedzy specjalistycznej

a. RIEC/LIEC

Walka z przestępczością zorganizowaną 
wymaga wspólnej, zintegrowanej 
strategii łączącej prawo karne, przepisy 
administracyjne i przepisy prawa 
podatkowego. Regionalne Centra 
Informacji i Wiedzy Specjalistycznej 
(RIEC) oraz Krajowe Centrum Informacji i 
Wiedzy Specjalistycznej (LIEC) wzmacniają 
podejście administracyjne i wspierają 
ogólnie zintegrowaną strategię. 

W Holandii walkę ze zorganizowaną 
przestępczością wspiera 10 jednostek 
RIEC oraz centrum LIEC, co ma na celu 
stymulowanie współpracy i zwiększenie 
odporności rządu i społeczeństwa na 
proceder podważania prawa. 

Centra RIEC i LIEC realizują swoje zadania 
poprzez:

 › zwiększanie świadomości oraz 
odporności podmiotów rządowych 
i prywatnych w zakresie problemu 
przestępczości podważającej prawo;

 › wspieranie i wzmacnianie współpracy 
w obrębie rządu oraz z partnerami 
publiczno-prywatnymi;

 › dzielenie się wiedzą i ekspertyzą 
w dziedzinie administracyjnego 
i zintegrowanego podejścia do 
przestępczości podważającej prawo.

Regionalne centra działają „w terenie”, 
w bliskim sąsiedztwie i zazwyczaj 
na wniosek gmin zmagających się 
bezpośrednio z działalnością przestępczą 
oraz jej skutkami. W ostatnich latach 

gminy otrzymały szerszy wachlarz 
możliwości skutecznego przeciwdziałania 
przestępczości zorganizowanej i wdrażania 
środków administracyjnych. Ponieważ 
regionalne centra współpracują ze 
swoimi partnerami zgodnie z zasadą 
„zintegrowani, chyba że”, strategia ta jest 
koordynowana na szczeblu regionalnym. 
Krajowe centrum ułatwia i łączy działania 
centrów regionalnych, funkcjonując jako 
centrum usług współdzielonych oraz 
centrum wiedzy dla centrów regionalnych 
i ich partnerów, tj. organów administracji 
publicznej, organów podatkowych i 
celnych, policji oraz organów sądowych. 
Na wniosek centrów regionalnych (lub ich 
partnerów), Ministerstwa Sprawiedliwości 
i Bezpieczeństwa, burmistrzów i/lub 
partnerów krajowych, centrum krajowe 
realizuje również różnorodne zadania 
ponadregionalne i ogólnokrajowe. 
Centrum krajowe jest również krajowym 
biurem spraw administracyjnych i 
transgranicznych.34

b. ARIEC/PAALCO

Współautorzy: Priscilia Daxhelet, Annemie 
De Boye i Clara Vanquekelberghe

W 2017 r. w Belgii swoją działalność 
rozpoczęły Regionalne Centra Informacji i 
Wiedzy Specjalistycznej (ARIEC/PAALCO). 
Są to trzyosobowe komórki składające 
się z koordynatora kryminologa, prawnika 
oraz brokera informacji. Centra mają swoje 
siedziby w Antwerpii, Limburgii i Namurze. 
Centra wymagają jeszcze przeprowadzenia 
oceny ich pracy.

Centra zwiększają świadomość lokalnych 
władz na temat walki z przestępczością 
zorganizowaną w ich strefach 
administracyjnych i wspierają je wiedzą 
prawną oraz metodami, które okazały 
się skuteczne. Dzielą się również wiedzą 
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na temat dobrych praktyk w zakresie 
inicjatyw podejścia administracyjnego i 
zapewniają monitoring ponadlokalnych 
działań przestępczych, mających 
miejsce w obrębie kilku gmin. Podejście 
administracyjne można stosować w 
formie prewencyjnej, na przykład stosując 
regulacje policyjne.

Zadania ARIEC/PAALCO: 

 › podnoszenie świadomości w zakresie 
podejścia administracyjnego poprzez 
różne inicjatywy

 › wspieranie lokalnych władz i policji 
 › wymiana informacji i wiedzy między 

różnymi partnerami
 › rozwijanie wiedzy specjalistycznej
 › rozwijanie partnerstw i sieci

c. EURIEC

Poważna i zorganizowana przestępczość 
nie zatrzymuje się na granicach. 
Dlatego, aby z nią walczyć, utworzono 
pilotażowy projekt transgraniczny 
dotyczący podejścia administracyjnego, 
finansowany przez Komisję Europejską: 
Euroregionalne Centrum Informacji i 
Wiedzy Specjalistycznej (EURIEC) w 
zakresie podejścia administracyjnego do 
przestępczości zorganizowanej. Centrum 
musi zapewnić lepszą współpracę i 
szybszą wymianę informacji głównie na 
szczeblu administracyjnym między Belgią, 
Nadrenią Północną-Westfalią i Holandią. 
Centrum stanowi uzupełnienie istniejących 
procedur transgranicznej współpracy 
między policją a prokuraturą.

Głównym celem jest zapewnienie organom 
administracyjnym w strefach granicznych 
Euroregionu Moza-Ren możliwości 
szybszej współpracy w zwalczaniu 

przestępczości poprzez dzielenie 
się wiedzą i informacjami. Ponadto 
centrum może pomóc w uniemożliwieniu 
kontynuowania działalności przestępców w 
innym kraju.

Ustanowienie EURIEC jest bezpośrednim 
następstwem współpracy krajów 
Beneluksu w zakresie podejścia 
administracyjnego. W 2018 r. holenderski 
minister sprawiedliwości i bezpieczeństwa, 
Ferdinand Grapperhaus, stwierdził: 
„Jesteśmy wdzięczni grupie roboczej 
krajów Beneluksu ds. podejścia 
administracyjnego, która zaproponowała 
ten pilotażowy program w swoim 
sprawozdaniu dotyczącym wspólnej 
walki z przestępczością. W raporcie tym 
poruszono przede wszystkim kwestię 
tego, w jaki sposób kraje Beneluks i 
Niemcy mogą współpracować ze sobą, 
aby sprawnie poradzić sobie z »wyjętymi 
spod prawa« gangami motocyklowymi. 
Rada Europejska i Komisja Europejska 
postanowiły poddać ten pomysł próbie. 
(...) partnerzy z krajów Beneluksu i 
Niemiec, którzy mają pytania dotyczące 
przestępców działających za granicą, 
mogą przyjść do tego centrum, aby 
rozwiązać swoje problemy”. 

Unia Europejska przekazała na ten projekt 
1 mln euro. Projekt jest nadzorowany 
naukowo przez uniwersytety w Leuven, 
Maastrichcie i Kolonii, i został pierwotnie 
zaprojektowany na 2 lata, począwszy od 
września 2019 r. Najlepiej byłoby, gdyby 
we wszystkich trzech krajach istniały 
już podstawy do wprowadzenia zmian 
legislacyjnych.
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Po otrzymaniu i przeanalizowaniu wszystkich inicjatyw w zakresie podejścia 
administracyjnego stało się jasne, że jest ono rozwijane w różnym tempie w całej UE. W 
ostatnich latach coraz więcej państw członkowskich stosuje podejście administracyjne, a 
skuteczność i sukcesy stają się coraz bardziej widoczne. Niektóre państwa członkowskie 
nadal nie dysponują infrastrukturą prawną umożliwiającą dzielenie się odpowiednimi 
informacjami z organami publicznymi, podczas gdy inne zaczynają współpracować 
transgranicznie. Jednym z głównych powodów, dla których powstała Sieć i opracowano 
niniejszy podręcznik, jest chęć zmotywowania krajów do podjęcia tych działań i zapewnienie 
związanego z nimi wsparcia. W związku z tym zalecamy przyjęcie nowej definicji, powstałej 
w ramach konkluzji Rady z 2016 r., która w jasny i prosty sposób tłumaczy istotę podejścia 
administracyjnego dotyczącego zwalczania poważnej i zorganizowanej przestępczości. 
Towarzyszące temu filary są dobrymi wskaźnikami tego, czego konkretnie potrzeba do 
wdrożenia skutecznej inicjatywy podejścia administracyjnego. 

Jeżeli jakaś inicjatywa nie została uwzględniona w niniejszym podręczniku, wówczas stało 
się tak dlatego, że nie nosiła ona znamion podejścia administracyjnego. Obejmowała 
wyłącznie wdrożenie przepisów prawa karnego bądź instrumentów egzekwowania prawa. 
Nie oznacza to, że inicjatywy te nie były skuteczne w zwalczaniu poważnej i zorganizowanej 
przestępczości. Stało się jasne, że w większości inicjatyw brakuje wymiany informacji i 
zastosowania podejścia multidyscyplinarnego. W większości przypadków powodem takiego 
stanu jest to, że państwa członkowskie nie mają możliwości wymiany informacji z innymi 
agencjami. W związku z tym władze lokalne poszukują kreatywnych rozwiązań służących 
do wymiany informacji na wypadek podejrzenia zjawisk związanych z przestępczością 
zorganizowaną. Te twórcze rozwiązania pociągają jednak za sobą szereg zagrożeń, 
takich jak wdrażanie różnych postępowań i niewłaściwe wykorzystanie instrumentów 
administracyjnych. W związku z tym konieczne jest wytyczenie krajowych ram operacyjnych. 
Można to osiągnąć poprzez dostosowanie prawodawstwa i infrastruktury, na przykład 
poprzez ustanowienie centralnego organu, jak centra informacji i wiedzy specjalistycznej, do 
których administracje lokalne mogą zwrócić się po poradę. Na szczeblu międzynarodowym 
konieczna jest kontynuacja badań nad wymianą informacji między państwami członkowskimi. 
Jeżeli coraz więcej państw członkowskich będzie wymieniać się informacjami w sposób 
transgraniczny lub na szczeblu europejskim, zakłóci to efekt przesunięcia i utrudni rozwój 
działalności grup przestępczych. 
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