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Międzynarodowa przestępczość zorganizowana – 
wybrane aspekty

Abstrakt 
W artykule zostały przedstawione niektóre aspekty przestępczości zorganizo-

wanej w wymiarze międzynarodowym oraz formalne podstawy jej zwalczania. 
Zarysowana geneza, podstawowe pojęcia, skala i formy obrazują rozwój międzyna-
rodowej przestępczości zorganizowanej na przestrzeni lat. Zgodnie z historycznymi 
twierdzeniami, które wskazały na początki tworzenia się przestępczości zorgani-
zowanej na XIX w., pomimo upływu lat, wciąż stanowi jeden z najpoważniejszych 
i największych problemów globalnych. Z uwagi na możliwość uzyskania wyso-
kich zysków przy wykorzystaniu metod niezgodnych z prawem, międzynarodowa 
przestępczość zorganizowana najintensywniej rozwija się w podatnych ku temu 
regionach. Walka z przestępczością zorganizowaną, w szczególności w przestrzeni 
międzynarodowej, wymaga nakładów na zasoby osobowe i sprzętowe służb specjal-
nych i policyjnych, unifikacji w wymiarze międzynarodowym przepisów prawnych, 
szybkiej wymiany informacji i bezzwłocznego reagowania wobec pojawiających 
się zagrożeń. Obecnie z walką z międzynarodową przestępczością zorganizowaną 
mierzy się wiele organizacji i służb, w tym Unia Europejska, OLAF, INTERPOL, 
EUROPOL i EUROJUST, co przyczynia się do skuteczniejszej walki z jednym 
z największych problemów XXI w.

Słowa kluczowe: międzynarodowa przestępczość zorganizowana, zwalczanie, służby, 
organizacje, bezpieczeństwo

International Organized Crime – Selected Aspects

Abstract

The article presents some aspects of the organized crime in the international 
dimension and the formal basis of its fight against it. Outlined genesis, basic con-
cepts, scale and forms illustrate the development of international organized crime 
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over the years. According to historical claims that indicated the beginnings of the 
organized crime for the nineteenth century, despite the passage of years, it is still one 
of the most serious and biggest global problems. Due to the possibility of obtaining 
high profits using illegal methods, the international organized crime is developing 
mostly in the regions that are susceptible to it. The fight against the organized 
crime, especially in the international space, requires expenditures on personnel 
and equipment resources of special services and police, international unification 
of the legal regulations, rapid information exchange and immediate response to 
emerging threats. At present, many services and organizations are struggling with 
international organized crime, including the European Union, OLAF, INTERPOL, 
EUROPOL and EUROJUST, what contributes to a more effective fight against one 
of the greatest problems of the 21st century.

Keywords: international organized crime, fight, services, organizations, security

Wstęp

Zgodnie z większością źródeł historycznych, przestępczość zorganizowana 
narodziła się na Sycylii na początku XIX w. Niektórzy autorzy praprzyczyny 
ukształtowania się tego zjawiska doszukiwali się już w XIII stuleciu, jednakże 
wówczas za to zdarzenie uważano formy ochrony ludności feudalnej Europy 
broniącej się przed najazdami obcych wojsk. W celu obrony gromadzono 
broń, a następnie zabijano najeźdźców, zajmujących nie swoje terytorium. 
Z jednej strony dokonywano czynów niezgodnych z prawem, z drugiej ów-
czesne władze nie mogły nic zrobić, ponieważ były zbyt słabe, aby zajmować 
się poszukiwaniem zabójców [1, s. 10].

Podstawowym celem sycylijskiej przestępczości zorganizowanej była 
współpraca wszystkich przynależnych do niej grup, ochrona ich dóbr oraz 
interesów, co w rezultacie przeradzało się w utworzenie silnej, dobrze za-
rządzanej organizacji. Bogacenie się było celem wtórnym, nabierającym 
znaczenia dopiero później. Od końca lat 50. XX w. zyski zaczęły rosnąć 
w diametralnym tempie. Przede wszystkim działalność heroinowa, a także 
kradzieże, porwania, przemyt samochodów – to wszystko stanowiło główne 
źródło majątku grup przestępczych [2, s. 32–48].

Obok zorganizowanej przestępczości wywodzącej się z Sycylii, należy 
zwrócić uwagę również na tzw. organized crime, czyli grupę amerykańską 
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powstałą w Chicago. Jej prekursorami byli włoscy mafiozo emigrujący do 
Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). W ten sposób powstała Cosa Nostra, 
która zapisała kolejny etap rozwoju przestępczości zorganizowanej na świe-
cie. Różnica pomiędzy amerykańską a włoską grupą przestępczą dała nową 
jakość. Po pierwsze przestano przywiązywać rolę do więzów rodzinnych, a na 
nowych członków bardzo często aplikowali przestępcy, których głównym ar-
gumentem była gwarancja wykonywanych przez nich działań typu zabójstwa 
czy kradzieże. Co więcej, grupa zorganizowana zaczęła przypominać dobrze 
prosperujące przedsiębiorstwo, dzięki czemu skutecznie tuszowano prawdziwy 
cel jej działania. Costa Nostra za nadrzędny cel stawiała sobie zysk, nieważ-
ne jakim kosztem, ważne by nastąpił błyskawicznie. Kiedy w USA w 1920 r. 
wprowadzono prohibicję, zakazany rynek produkcji oraz przemytu alkoholu 
przy pomocy przekupstwa czy prania brudnych pieniędzy stał się w krótkim 
czasie największym źródłem dochodu [3, s. 32–48]. 

Oprócz dwóch głównych dominatorów przestępczości zorganizowanej, na 
terytorium innych państw również podjęto inicjatywy tworzenia grup przestęp-
czych. Zjawisko to było najbardziej widoczne w krajach o dużej powierzchni z za-
burzoną władzą oraz samoorganizacją. W Rosji wytworzyły się idealne warunki 
dla szczerzenia przestępczości, łącząc trzy grupy: na samym dole przestępców 
jako tych, którzy będą wykonywać powierzone im zadania, mających duży 
kapitał finansowy oligarchów i komunistów posiadających władzę [2, s. 31–44].

Na przestrzeni wieków przestępczość przeobrażała się z małych grup, orga-
nizacji walczących o dobro narodu, w coraz większe grupy skupiające władzę 
i dążące do jak najszybszego osiągnięcia zysku, aż współcześnie do przestęp-
czości na skalę międzynarodową, stanowiąc przy tym zagrożenia bezpieczeństw 
w wielu wymiarach.

1. Pojęcie i skala przestępczości zorganizowanej

W związku z tym, że przestępczość zorganizowana charakteryzowała się od-
miennymi cechami w różnych częściach świata, ciężko było ją jednoznacznie 
zdefiniować. W Polsce do tej pory nie powstała jedna, powszechnie obowią-
zująca definicja prawno-karna, czego głównym powodem jest elastyczność 
i coraz nowsze formy działania grup przestępczych. Kodeks karny opisuje 
przesłanki do wymierzenia kary pozbawienia wolności za udział w zorgani-
zowanej grupie przestępczej:



„§ 1. Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na 
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Jeżeli grupa albo związek określone w § 1 mają charakter zbrojny albo 
mają na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, sprawca 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§ 3. Kto grupę albo związek określone w § 1, w tym mające charakter zbroj-
ny, zakłada lub taką grupą albo związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia 
wolności od roku do lat 10.

§ 4. Kto grupę albo związek mające na celu popełnienie przestępstwa 
o charakterze terrorystycznym zakłada lub taką grupą lub związkiem kieruje, 
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3” [4, art. 258].

Jedną z pierwszych osób posługujących się otwarcie pojęciem przestęp-
czości zorganizowanej był Amerykanin E. Sutherland. Charakteryzował 
ją jako zhierarchizowaną grupę, działającą na rzecz przywódcy, z którym 
członkowie mają ściśle określony wspólny cel, interesy i poglądy. Natomiast 
za twórcę zbiorczego ujęcia definicji uważa się Komisję ds. Zorganizowanego 
Przestępstwa z 1986 r., która dostrzega trzy najważniejsze cechy zorganizo-
wanych grup, tj.:

• mogą one liczyć na pomoc ze strony specjalistów, handlowców czy bo-
gatych przedsiębiorców;

• coraz bardziej zaangażowani w działania stają się urzędnicy państwowi, 
wpływowi biznesmeni czy też obrońcy prawa;

• grupa przestępcza ma ograniczoną liczbę stałych członków, a dla osiąg-
nięcia swoich celów materialnych i korzyści finansowych nie powstrzyma 
się przed użyciem przemocy oraz najbardziej drastycznego rozwiązania 
jakim jest zabójstwo drugiego człowieka [5, s. 514–515].
USA jako drugie w kolejności państwo, w którym powstała przestępczość 

zorganizowana, za najważniejsze cechy charakteryzujące ją uznaje:
• możliwość zaspokojenia potrzeb tej części społeczeństwa, która w legalny 

sposób nie byłaby w stanie osiągnąć tego samego, co dzięki działalności 
w zorganizowanej grupie;

• uzyskanie jak największych korzyści przy jak najmniejszym wkładzie 
własnym i nakładzie pracy;

• maskowanie się pod postacią dobrze prosperujących firm, w celu możli-
wości przeniknięcia do organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, od-
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wracając w ten sposób uwagę od nielegalnej działalności, a jednocześnie 
pozyskując bezpieczeństwo i zaufanie ze strony służb;

• lojalność wobec grupy;
• przestrzeganie obowiązujących praw;
• stosowanie przemocy wobec członków niewywiązujących się z podpisa-

nym krwią przyrzeczeniem posłuszeństwa i wierności;
• podział ról;
• uznanie grupy przestępczej jako wspólnoty mającej do zrealizowania 

ściśle określone cele, wykonującej je przy poczuciu przynależności.
Europejczycy stworzyli własny system przestępczości zorganizowanej, 

różniący się od amerykańskiego, z określonymi szczeblami i formami dzia-
łania, nie do końca o charakterze mafijnym, który cechuje się:

• dopasowaniem działalności do aktualnie występujących potrzeb, co ozna-
cza ukierunkowanie działań na występujący w danej chwili największy 
popyt;

• występowaniem tzw. „przestępców zawodowych” działających w dziedzi-
nie, na której znają się najbardziej;

• generowaniem sił i środków do podejmowanych działań;
• hierarchią;
• pomocą dla wszystkich członków zorganizowanej grupy przestępczej;
• mobilnością;
• nagradzaniem przestępców za posłuszeństwo oraz działanie w imię ich 

grupy;
• bezwzględną dyscypliną [5, s. 520–522].

Dla skuteczniejszego zapobiegania i zwalczania, z inicjatywy Rady Unii 
Europejskiej (UE) w 1993 r., na dwóch spotkaniach ekspertów zebrano wia-
rygodne informacje, a następnie sformułowano uniwersalną i powszechnie 
obowiązującą definicję przestępczości zorganizowanej na podstawie wyde-
dukowanych kilkunastu charakterystycznych cech, tj.:

• międzynarodowy charakter;
• współpraca co najmniej trzech osób;
• dążenie do uzyskania władzy oraz dużych korzyści majątkowych;
• stosunkowo długi bądź nieokreślony czas działania;
• uczestnictwo w grupie członków skazanych za popełnienie ciężkich prze-

stępstw;
• pranie brudnych pieniędzy;
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• używanie przemocy wobec poszkodowanych i podległych członów;
• wykorzystywanie struktur handlowych;
• wewnętrzna samodyscyplina i kontrola;
• pełnienie wyznaczonej funkcji przez każdą osobę przynależącą do zor-

ganizowanej grupy przestępczej;
• wywieranie wpływu na polityków, rządy państw, media, gospodarkę, 

wymiar sprawiedliwości i organy ścigania [6].

2. Formy przestępczości zorganizowanej

Przestępczość zorganizowana wywodzi się z sycylijskiej mafii, która swoją 
działalność rozpoczęła już na przełomie XII i XIII wieku. Jednakże ze wzglę-
du na ogromne zyski osiągane dzięki działalności, zaczęła się ona rozwijać 
w błyskawicznym tempie na szeroką skalę. Rozkwit doprowadził m.in. do 
wojny wewnętrznej pomiędzy zorganizowanymi grupami, wywołanej walką 
o większe wpływy w przemycie narkotyków i papierosów. Następstwem walk 
była śmierć wielu osób, w tym sędziego G. Falcone. To ostatnie zdarzenie 
przyczyniło się do wprowadzenia kar za niedozwoloną konkurencję poprzez 
użycie przemocy oraz stworzenie jakiejkolwiek grupy, która w swoim zało-
żeniu przyjmuje popełnianie przestępstw jako formę działania. W związku 
z zaistniałą sytuacją, zorganizowane grupy przestępcze musiały działać ostroż-
niej. Zaczęły uciekać w teoretycznie legalne formy działania, rozpoczynając 
działalność w sferze gospodarczej. Przemysł spożywczy, budownictwo, go-
spodarowanie odpadami były tylko przykrywką do prawdziwej działalności 
grup przestępczych. Nadal zajmowali się produkcją i handlem narkotykami, 
poszerzając działalność o handel ludźmi, prostytucję i hazard. 

Rozpoczął się okres otwartego ataku na gospodarkę Włoch, co poskut-
kowało uzyskaniem majątku w wysokości 100 mld euro. Dotarcie do zor-
ganizowanych grup przestępczych znacznie utrudniały prawa, na których 
owe grupy opierały swój trzon. Na czele stało prawo Omerta, oznaczające 
bezwzględne milczenie w wypowiedziach. Tuż obok niego prawo Vendetta, 
czyli zemsta jako główny czynnik spójności grupy. Zmiany przyniosło dopiero 
wprowadzenie instytucji świadka koronnego, co znacznie przyczyniło się do 
rozbicia prawa milczenia [7, s. 133–140]. 

Rozprzestrzenianie się przestępczości zorganizowanej na szeroką skalę 
miało miejsce w XX w. Wskutek migracji z Włoch, z małych grup przestępczych 
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przestępczość zorganizowana rozwinęła się na terenie Ameryki Północnej, 
przede wszystkim w USA. Tam grupy te początkowo przyjmowały charakter 
etniczny, związany z powszechną migracją. Wprowadzona 17 stycznia 1920 r. 
prohibicja spowodowała nielegalną produkcję alkoholu na masową skalę. Aby 
zapewnić bezpieczeństwo przemytu, zaczęto wprowadzać opłaty za przewóz, 
przyjmowano zakłady bukmacherskie. Aby odpowiednio zadbać o ogromne 
zyski uzyskane z prohibicji, zaczęto więc otwierać działalność gospodarczą  
(np. sieć pralni publicznych Al Capone), które stanowiły przykrywkę dla „prania 
brudnych pieniędzy” [7, s. 138–145]. 

Podstawowym czynnikiem stanowiącym zagrożenie wynikającym z ist-
nienia przestępczości zorganizowanej na terenie USA, była współpraca Ame-
rykanów z grupami z innych państw, trudniącymi się oszustwami na rynku 
finansowym. Na najszerszą skalę kontakty utrzymywane były z Rosjanami, 
Węgrami, Rumunami i grupami nigeryjskimi. Współpraca międzynarodowa 
przyczyniła się do rozwoju przestępczości zorganizowanej, w tym także do 
powstania nowych jej gałęzi [8, s. 54]. 

W Rosji istnieje wiele nielegalnych form, które powstały po rozpadzie 
Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. Przestępczość powstała w wy-
niku połączenia trzech niezwykle silnych i wpływowych grup oligarchów, 
władzy i przestępców. Charakterystycznymi cechami tej mafii były:

• powiązania na szczeblach władzy z pospolitymi przestępcami;
• użycie przemocy w celu osiągnięcia korzyści materialnych;
• hierarchia;
• podział na mniejsze grupy ściśle powiązane ze sobą strukturą;
• ukrywanie dochodów w sposób nielegalny, po to by uniknąć odpowie-

dzialności karnej,
• teoretyczne formalizowanie działań w postaci zalegalizowanych firm 

oraz przedsiębiorstw;
• międzynarodowy charakter.

Przestępczość zorganizowana jest określana jako: „tajna organizacja prze-
stępcza, wchodząca w skład systemu zorganizowanej przestępczości, mająca 
powiązania korupcyjne z organami władzy oraz wysoką pozycję w środowisku 
przestępczym lub w szarej strefie gospodarki; jej funkcjonowanie opiera się na 
konspiracji, surowej dyscyplinie, hierarchii, prawach omerty i vendetty; jest ona 
uniwersalna, profesjonalna, zmniejsza ryzyko wykrycia swojej przestępczej 
działalności, korumpuje urzędników oraz pracowników banków i karze im 
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służyć jej interesom; pozostaje włączona w cały system powiązań z różnymi 
kategoriami przestępstw, a jej wysoka pozycja w nielegalnej gospodarce stymu-
luje wzrost deficytu na rynku zaopatrzenia i dystrybucji towarów” [5, s. 525].

Kolejną znaczącą grupą zorganizowaną była Yakuza. Nazwa wzięła swój 
początek od gry karcianej i oznaczała osobę przegraną. Na początku, głów-
nym założeniem Yakuza było niesienie pomocy Japończykom w walkach 
z wrogiem. Z biegiem czasu jej struktura zaczęła się powiększać, a punktem 
kulminacyjnym było opowiedzenie się za partią nacjonalistyczno-konserwa-
tywną. Dzięki temu Yakuza zapewniła sobie dostęp do władzy i coraz pewniej 
wkraczała w przemysł budowlany i stoczniowy. Trzon jej działania opierał się 
na więzach rodzinnych, co również z czasem uległo zmianie. W 2005 r. na 
ponad 86 tysięcy członków, zaledwie 43 tysiące było oficjalnymi działaczami. 
Najważniejsze cechy charakterystyczne dla Yakuza to:

• międzynarodowa działalność, przede wszystkim z grupami rosyjskoję-
zycznymi;

• mocno rozwinięta działalność lichwiarska;
• przodowanie na rynku narkotykowym;
• inwestowanie środków na giełdach;
• lokowanie środków w legalnych przedsiębiorstwach – w firmach budow-

lanych, ośrodkach przemysłowych.
Pomimo faktu, że przestępczość zorganizowana narodziła się w Sycylii, 

Włochy nie są jedynym państwem, w którym zanotowano nielegalną działal-
ność. Istnieje bowiem wiele krajów, z których wywodzą się grupy przestępcze. 
Niektóre z nich dla zatarcia źródła swojego pochodzenia prowadzą działalność 
na terenie dwóch lub więcej państw. Co więcej, ułatwia im to nielegalny prze-
wóz narkotyków, broni, handel ludźmi oraz inne czyny zabronione, stanowiące 
trzon działań zorganizowanej struktury. Duża mobilność utrudnia organom 
ścigania uporanie się z pokonaniem zcentralizowanej grupy przestępczej. 
W swych działaniach muszą polegać na współpracy międzynarodowej, co nie 
zawsze przynosi zamierzone rezultaty. Grupy zaś, dzięki działalności transgra-
nicznej, osiągają wyższe zyski i mają większą pewność pozostania incognito.

3. Narzędzia i formy zwalczania przestępczości zorganizowanej

Jednym z naczelnych aktów prawnych pozwalających skutecznie zwalczać 
międzynarodową przestępczość zorganizowaną jest Układ z Schengen. Do-
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tyczy on znoszenia kontroli na granicach państw strefy Schengen, co sprzyja 
szybszemu przemieszczaniu się służb. Forma i zakres współpracy zostały 
szczegółowo opisane w Porozumieniu wykonawczym, które reguluje:

• możliwość uczestniczenia służb w obserwacji i pościgu transgranicznym;
• procedury ekstradycyjne;
• wymianę dokumentów i aktów prawnych pomiędzy państwami Strefy 

Schengen;
• utworzenie stałej organizacji zajmującej się zwalczaniem handlu środkami 

odurzającymi oraz narkotykami;
• możliwość prowadzenia rozpraw sądowych na terenie państwa człon-

kowskiego innego niż w którym schwytano przestępców [9].
Funkcjonuje szereg instrumentów wzmocnienia obrony granic, w tym: 

1. System Informacyjny Schengen (ang. Schengen Information System, SIS) 
który jest bazą danych o osobach lub przedmiotach poszukiwanych, nie-
jawnie nadzorowanych lub z zakazem wstępu, do których dostęp mają 
policja i urzędy konsularne oraz straż graniczna i służba celna państw 
członkowskich układu z Schengen, a w Polsce listę instytucji uprawnio-
nych do dostępu do niego określił ustawodawca [10].

2. System telekomunikacyjny (ang. Supplemenraty Information Request 
AT the National Entry, SIRENE) działający przez całą dobę organ do 
wymiany elektronicznych formularzy z informacjami uzupełniającymi, 
niezbędnymi przy wprowadzaniu wpisów i w celu umożliwienia podjęcia 
odpowiednich działań w przypadku trafienia w SIS, obsługuje policja, 
a służba dyżurna pełniona jest wspólnie z funkcjonariuszami straży 
granicznej, we współpracy z oficerami dyżurnymi Interpolu i Europolu 
[11, 12, 13].

3. System Informacji Wizowej (ang. Visa Information System, VIS) który 
umożliwia użytkownikom indywidualnym oraz instytucjonalnym ko-
rzystanie z aplikacji VIS, WWW VIS, VISMail z informacji o wydanych 
wizach oraz osób starających się o jej wydanie, usprawnia współpracę 
pomiędzy państwami UE w zakresie wspólnej polityki wizowej, zapo-
biegania handlu wizami oraz identyfikacji osób, które mogą nie spełniać 
warunków wjazdu, pobytu lub zamieszkania na terytorium UE [10, 14].
Dzięki tym systemom organy ścigania coraz sprawniej i skuteczniej mogą 

chronić granice państwowe przez atakami ze strony zorganizowanych grup 
przestępczych [5, s. 530–531].
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Kolejną organizacją zajmującą się zwalczaniem międzynarodowej prze-
stępczości zorganizowanej jest Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ). 
Pierwsze działania podjęte przez ONZ w tym kierunku miały już miejsce 
w latach 50. XX w. Jednakże dopiero w 1991 r. z inicjatywy ONZ, została po-
wołana Komisja Zapobiegania Przestępczości oraz Wymiaru Sprawiedliwości 
w Sprawach Karnych, gdzie problematyka przestępczości zorganizowanej stała 
się podstawowym problemem do zwalczania. Na pierwszej zorganizowanej 
przez Komisję konferencji opracowano Neapolitańską Deklarację Polityczną 
i Globalny Plan Działania przeciwko Międzynarodowej Przestępczości Zor-
ganizowanej, która miesiąc później została zatwierdzona przez wszystkich 
członków ONZ [15, s. 117–120].

Pomimo zatwierdzenia Deklaracji, państwa rozwinięte nie były do niej 
zbyt dobrze nastawione. Uważały bowiem, że nie będzie łatwo wyartykułować 
wszystkich środków wiążących na płaszczyźnie międzynarodowej, zwłaszcza 
że chodziło o 150 państw. Ostatecznie jednak, dzięki następnym konferencjom 
w Buenos Aires, Dakarze, Rzymie i Bangkoku udało się uzyskać pełne poparcie 
dla idei Konwencji [15, s. 120].

Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1999 r. powołało Komitet, którego celem było 
sfinalizowanie w przeciągu roku prac nad projektami aktów prawnych w zakresie 
przeciwdziałania międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Wyznaczenie 
konkretnej daty wskazywało, iż problem związany z ww. zjawiskiem jest bardzo 
poważny i trzeba jak najszybciej dołożyć wszelkich starań, aby mu przeciwdziałać. 
W związku z tym zostały przyjęte:
1. Konwencja ONZ przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizo-

wanej (weszła w życie 29 września 2003 r.) dziewięćdziesiątego dnia po 
dacie złożenia do depozytu czterdziestego dokumentu ratyfikacji, akcep-
tacji, przyjęcia lub przystąpienia [16].

2. Protokoły:
• o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności 

kobietami i dziećmi (wszedł w życie 25 grudnia 2003 r.) [17];
• przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, 

uzupełniający Konwencję ONZ przeciwko międzynarodowej przestęp-
czości zorganizowanej (wszedł w życie 28 stycznia 2004 r.) [18];

• przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częś-
ciami i komponentami oraz amunicją [19].
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Konwencja i protokoły uzupełniające ONZ to dokumenty, których głów-
nym założeniem jest promowanie współpracy, czego następstwem będzie 
zapobieganie oraz zwalczanie międzynarodowej przestępczości zorganizo-
wanej.

Kolejny dokument, mający na celu współpracę w zakresie przeciwdzia-
łania przestępczości na skalę międzynarodową to Traktat Amsterdamski, 
który obejmuje:

• wymianę informacji pomiędzy państwami członkowskimi Traktatu;
• szkolenia;
• wymianę oficerów łącznikowych i sprzętów pomocnych w zwalczaniu 

tego zjawiska;
• analizę technik współpracy pomiędzy służbami zajmującymi się prze-

stępczością zorganizowaną [20].
W walce z międzynarodową przestępczością zorganizowaną ważną rolę 

spełniają instytucje, tj.:
• Europejski Urząd Policji (ang. European Police Office, Europol), policyjna 

agencja UE z siedzibą w Hadze, powołana na podstawie Traktatu z Maa-
stricht zawartym w 1992 r., rozpoczęła ograniczone działania 3 stycznia 
1994 r. jako Europol Drugs Unit (EDU) [21];

• Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnych (ang. Internatio-
nal Criminal Police Organization, Interpol), pomagająca organom ści-
gania w walce z przestępczością w 190 krajach, zapewnia zaawansowaną 
technologicznie infrastrukturę wsparcia technicznego i operacyjnego 
z Sekretariatem generalnym w Lyonie, pracującym nieprzerwanie (ca-
łodobowo i 7 dni w tygodniu), zapewniając centralny punkt kontaktowy 
dla Narodowych Centralnych Biur (ang. National Central Bureau, NCB) 
każdego kraju członkowskiego w celu uzyskiwania pomocy lub informacji 
na temat dochodzeń transgranicznych [22];

• Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (ang. The European Union’s 
Judicial Cooperation Unit, Eurojust), agencja UE o charakterze prokurator-
skim, koordynuje działania prokuratur krajowych państw członkowskich 
UE w celu walki z transgraniczną przestępczością zorganizowaną [23];

• Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (ang. European 
Anti-Fraud Office, OLAF) utworzony przez Komisję Europejską 28 kwiet-
nia 1999 r., którego priorytetem prowadzonych działań jest zwalczanie 
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korupcji, nadużyć budżetu Unii oraz przemytu papierosów i alkoholu, 
posiadający kompetencje do nadzoru podatkowego [24].
Bez tych instytucji międzynarodowych nie sposób byłoby, na współ-

czesnym poziomie rozwoju cywilizacyjnego, prowadzić skutecznej walki 
z przestępczością zorganizowaną. 

Podsumowanie

Jedną z podstawowych cech przestępczości zorganizowanej jest jej międzyna-
rodowy charakter, który niesie za sobą poważne konsekwencje dla poszczegól-
nych państw. Umiejętność szybkiego dostosowywania się do zmieniających 
się warunków środowiska międzynarodowego grup przestępczych sprzyja 
maksymalizowaniu ich zysków. Istotne jest ustanowienie aktów prawnych re-
gulujących działania związane z przestępczością zorganizowaną oraz powoła-
nie skutecznych służb do zwalczania tego zjawiska. Głównym celem tworzenia 
aktów prawnych dotyczących zwalczania przestępczości zorganizowanej jest 
pogłębianie współpracy międzynarodowej, mającej za zadanie likwidowanie 
lub niwelowanie narastających problemów wynikających. Coraz częściej 
dochodzi również do uznawania decyzji sądów innych państw w sprawach 
karnych. Dzięki zawieraniu umów o wzajemnej współpracy, harmonizacji 
prawa, formułowaniu wspólnych zasad i definicji, państwa stają na wysokości 
zadania i w znacznym stopniu przyczyniają się do podejmowania być może 
na pozór mało efektywnych kroków, które tak naprawdę w rezultacie pogłę-
biają współpracę i mają dążyć do zniwelowania niebezpiecznego zjawiska 
przestępczości zorganizowanej na skalę międzynarodową.

Do walki z przestępczością zorganizowaną należy powoływać, unifiko-
wać i stosownie wyposażać służby policyjne i specjalne oraz instytucje, co 
wymaga znacznych nakładów. Przy współpracy międzynarodowej przeciwko 
przestępczości należy zapewnić lojalność służb i szybkość przekazywania 
między nimi informacji. Należy podążać do doskonalenia instrumentów 
do walki z przestępczością zorganizowaną, w tym unifikacji prawa karnego 
w państwach nią dotkniętych.
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