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Instytucjonalna efektywność transgranicznej współpracy 
policji w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej

Streszczenie 
Celem artykułu jest przedstawienie działań instytucji Unii Europejskiej w zakre‑

sie zwalczania przestępczości zorganizowanej. Przestępczość destrukcyjnie wpływa na 
poczucie bezpieczeństwa społeczeństwa całej Unii Europejskiej oraz na podstawy eko‑
nomiczne. Walka ze zjawiskiem doskonale wykorzystującym osiągnięcia współczesnej 
technologii oraz swobody demokratyczne dzisiejszej Europy wymaga szerokiej współpracy 
i wymiany informacji pomiędzy organami państw członkowskich. Służyć temu celowi mają 
instytucje przedstawione w artykule oraz przepisy prawne wprowadzane w drugiej połowie 
XX wieku oraz obecnie. Na tym obszarze pojawiają się różnorakie problemy wynikające 
z różnic w prawodawstwie poszczególnych państw, mentalności oraz naturalnej niechęci 
do dzielenia się informacjami szczególnie tymi uzyskanymi w wyniku pracy operacyjnej. 
Przełamanie tych ograniczeń może przynieść pozytywne skutki w walce z przestępczością 
zorganizowana w zjednoczonej Europie.

Słowa kluczowe: Unia Europejska, bezpieczeństwo, przestępczość zorganizowana, Euro‑
pol, organy unijne powołane do walki z przestępczością zorganizowaną

1. Uwarunkowania zwalczania przestępczości zorganizowanej

Według autorów słownika języka polskiego PWN wyraz efektywny rozumiany jest 
jako: dający dobre wyniki, wydajny, istotny, rzeczywisty1. Są to określenia, któ‑
rych użycia społeczność międzynarodowa najbardziej oczekuje w opisach walki 
z przestępczością zorganizowaną. Wynika to z oczywistej potrzeby poczucia bez‑
pieczeństwa, która sytuowana jest zaraz po zaspokojeniu potrzeb fizjologicznych 
człowieka. Przestępczość zorganizowana uderza w podstawowe rodzaje bezpie‑
czeństwa, tj. bezpieczeństwo osobiste czy ekonomiczne. Dodatkowo działalność 

1 L. Drabik, E Sobol, Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2007, s. 98.
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grup przestępczości zorganizowanej wpływa negatywnie na rozwój przedsiębior‑
czości obywateli danej społeczności, wyraźnie obniża poczucie bezpieczeństwa 
oraz podważa zaufanie do instytucji państwowych Z jednej strony rozwój tech‑
nologii, w tym głównie cyfrowych środków wymiany informacji, miniaturyzacja 
sprzętu technicznego, łatwość i szybkość przemieszczania zarówno ludzi, jak 
i towarów, stwarza dogodne warunki dla instytucji powołanych do walki z prze‑
stępczością zorganizowaną. Z drugiej strony z tych samych osiągnięć korzystają 
również przedstawiciele świata przestępczego. Tu jeszcze jedna uwaga: przestępcy 
nie maja żadnych ograniczeń prawnych i bardzo często finansowych, a z tymi wie‑
lokrotnie muszą zmagać się organy ścigania, stąd potrzeba znajdowania rozwiązań 
pozwalających na skuteczną walkę z przestępcami. Od wielu lat pozytywne 
wyniki służb walczących z przestępczością zależą od odpowiednio prowadzo‑
nego rozpoznania metod działania grup przestępczych, przenikania do ich struktur 
czego>? Kogo?, ustawicznego dostosowywania przepisów prawa nadążających za 
zmieniającymi się sposobami działania przeciwnika. W odniesieniu do przepisów 
prawa istotne jest nie tylko stwarzanie dogodnych warunków prawnych dla służb, 
lecz również unikanie rozwiązań dających pole do nadużyć ze strony świata prze‑
stępczego. To jednak nie wszystko, gdyż jest jeszcze jedna zasada – szczególnie 
ważna w dobie zniesienia granic międzypaństwowych przynajmniej w Europie, 
a mianowicie współpraca. Skuteczna współpraca organów mających na celu walkę 
z przestępczością zorganizowaną może stanowić jeden z podstawowych czyn‑
ników pozwalających wytworzyć w Unii przestrzeń wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości bez zagrożeń ze strony świata przestępczego. Należy pamiętać, 
że te organy to nie tylko policja, ale również służby graniczne, celne, służby spe‑
cjalne oraz inne instytucje zajmujące się egzekwowaniem prawa. Mnogość tych 
instytucji oraz różnorodność realizowanych zadań daje potężne narzędzie do walki 
z przestępczością zorganizowaną – pod warunkiem, że będzie ono wykorzysty‑
wane całościowo. Przy takim podejściu współpraca jest nieodzowna. 

2. Prawne aspekty zwalczania przestępczości zorganizowanej  
w Unii Europejskiej

Zanim omówiona zostanie współpraca policji krajów członkowskich UE, 
należy przedstawić prawne rozwiązania Unii w zakresie walki z przestęp‑
czością zorganizowaną. Bazę prawną działań Unii Europejskiej w zakresie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej stanowi art. 29 i 30 Traktatu o Unii 
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Europejskiej. Pierwsze wspólne rozwiązania prawne zawarto w Rezolucji Rady 
z 23 listopada 1995 r. o ochronie świadków w walce z międzynarodową prze‑
stępczością zorganizowaną oraz Rezolucji Rady z 20 grudnia 1996 r. w sprawie 
osób współpracujących z wymiarem sprawiedliwości w walce z międzynarodową 
przestępczością zorganizowaną2.

Konferencja w Dublinie w 1996 roku potwierdziła dążenie państw człon‑
kowskich do walki z przestępczością zorganizowaną. Konsekwencją konferencji 
było m.in. podpisanie traktatu amsterdamskiego, gdzie w art. 30 i 31 zawarto 
nowe uregulowania odnoszące się do współpracy policyjnej i sądowej w sprawach 
karnych. Odnośnie do walki z przestępczością zorganizowaną istotne znaczenie 
ma także podpisanie 28 maja 1998 r. paktu na rzecz zwalczania przestępczości 
zorganizowanej. Pakt ten został podpisany przez ministrów sprawiedliwości 
i ministrów spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej, państw Europy Środ‑
kowej i Wschodniej oraz Cypru. Zawarto w nim zasady regulujące formy i środki 
współpracy w zakresie zwalczania przejawów przestępczości zorganizowanej oraz 
innych rodzajów najpoważniejszych przestępstw. Pakt powołał punkty kontaktowe 
organów centralnych odpowiedzialnych za przepływ i wymianę informacji oraz 
krajowych zespołów międzyresortowych przy Europejskiej Sieci Sądowej.

W Tampere, w dniach 15 i 16 października 1999 r., Rada Europejska stwo‑
rzyła podstawy do utworzenia wspólnych zespołów dochodzeniowo ‑śledczych, 
mających stanowić ważny element zwalczania handlu narkotykami, handlu ludźmi 
oraz terroryzmu. Skutkiem szczytu w Tampere było stworzenie odpowiednich pod‑
staw prawnych dla powoływania wspólnych zespołów dochodzeniowo ‑śledczych, 
co nastąpiło na podstawie art. 13 Konwencji z 29 maja 2000 r. o wzajemnej 
pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii 
Europejskiej. Utworzenie programu AGIS, funkcjonującego w latach 2003‑2007 
stało się uzupełnieniem powyższych działań. Kolejne rozwiązania Unii Euro‑
pejskiej w zakresie walki ze zorganizowaną przestępczością zostały opisane 
w dokumencie zatytułowanym „Zapobieganie i kontrola przestępczości zorgani‑
zowanej. Strategia Unii Europejskiej na początek nowego tysiąclecia”, przyjęty 
przez Radę Unii Europejskiej 3 marca 2000 r. Strategia określa obszary działania 
Unii, takie jak zapobieganie penetracji sektora publicznego i prywatnego przez 
grupy przestępcze, wzmacnianie partnerskich stosunków między wymiarem spra‑
wiedliwości w sprawach karnych a społeczeństwem obywatelskim, wzmocnienie 
Europolu oraz poszerzanie współpracy pomiędzy organami kontroli przestrzegania 
prawa a krajowymi i unijnymi władzami sądowymi.

2 P. Wawrzyk, Sprawy wewnętrzne i wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej, Warszawa 2005, s. 67.
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W traktacie z Lizbony w 2007 r. wprowadzono kolejną istotną zmianę 
w odniesieniu do obszaru PWBiS. Miała ona charakter strukturalny i była związana 
z zastąpieniem struktury trójfilarowej UE jedną spójną organizacją, z jednolitym 
mechanizmem decyzyjnym i jednolitym katalogiem instrumentów prawnych.  
Do czasu wejścia w życie TL PWBiS obejmowała dwa obszary o różnym statusie. 
Regulacje zawarte w ówczesnym Tytule IV TWE, tj. wizy, azyl, migracje i inne 
polityki związane ze swobodnym przepływem osób oraz współpraca sądów w spra‑
wach cywilnych, rządzone były ówczesnym prawem wspólnotowym, natomiast 
regulacje zawarte w ówczesnym III filarze UE, tj. postanowienia o współpracy poli‑
cyjnej i sądowej w sprawach karnych, miały charakter międzyrządowy. Zasadnicza 
reforma polegała więc na ujęciu uprzednich dwóch obszarów PWBiS jednolitym 
unijnym reżimem prawnym. Obecnie całość PWBiS uregulowana jest w Tytule  
V części trzeciej TfUE, który obejmuje politykę dotyczącą kontroli granicznej, 
azylu i imigracji, współpracę sądową w sprawach cywilnych, współpracę wymia‑
rów sprawiedliwości w sprawach karnych oraz współpracę policyjną3.

3. Europejska współpraca policji w zwalczaniu przestępczości 
zorganizowanej

Początki współpracy policji krajów członkowskich sięgają 1976 roku, tj. między‑
rządowej sieci przedstawicieli ministerstw sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, 
tzw. grupy TREVI4. W traktacie z Maastricht doprecyzowano między innymi 
kwestie walki z przestępczością międzynarodową. 26 lipca 1995 roku pod‑ 
pisano konwencję o Europolu, który formalnie rozpoczął swoją działalność 1 lipca 
1999 r., co instytucjonalnie wzmocniło istniejącą współpracę państw znajdują‑
cych się od 1985 roku w strefie Schengen5. Traktat z Lizbony wprowadził zwykłą 
procedurę ustawodawczą oraz kontrolę Trybunału Sprawiedliwości dla większo‑
ści środków współpracy policyjnej. Od 1 stycznia 2010 r. Europol jest agencją 
wspólnotową z siedzibą w Hadze, finansowaną z budżetu Unii, zatrudniającą ok. 
1000 pracowników, w tym ok 200 oficerów łącznikowych. Europol nie posiada 
uprawnień do stosowania środków przymusu, nie może dokonywać zatrzymań czy 
rewizji, jednak wraz ze zwiększeniem liczby ataków terrorystycznych w Europie 

3 A. Gajda, Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej, „Studia z Polityki Publicznej” 
2015, nr 3 (7), s. 38 ‑39.

4 E. Gabara, Stanowisko Polski w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, [za:] J. Menkes,  
Od współpracy policyjnej do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, bmw. brw.

5 Dz.U. UE C 316 z 27 listopada 1995 r.
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czy też rozwojem działalności przestępczości zorganizowanej w internecie jego 
uprawnienia operacyjne są powiększane. Przykłady to: 28.11.2002 upoważnienie 
Europolu do udziału we wspólnych zespołach dochodzeniowo ‑śledczych oraz do 
zwracania się do państw członkowskich o wszczęcie dochodzenia w sprawach 
karnych, styczeń 2013 r. utworzenie Europejskiego Centrum do Walki z Cyber‑
przestępczością, co zwiększyło jego możliwości analityczne6. Ataki terrorystyczne 
w Paryżu i Kopenhadze w 2015 r. skłoniły Radę ds. Wymiaru Sprawiedliwości 
i Spraw Wewnętrznych do podjęcia decyzji o utworzeniu w ramach Europolu 
jednostki zajmującej się zgłaszaniem podejrzanych treści w internecie w celu 
zwalczania wszelkich działań terrorystycznych w sieci, głównie propagandy.  
1 stycznia 2016 r. utworzono Europejskie Centrum ds. Zwalczania Terroryzmu, 
które skupiając ekspertów ds. terroryzmu państw członkowskich, zwiększa poten‑
cjał Europolu w zakresie dochodzeń transgranicznych. Rozporządzenie z maja 
2016 r. Parlamentu i Rady Europejskiej pozwala Europolowi na tworzenie specja‑
listycznych jednostek w odpowiedzi na dynamicznie pojawiające się zagrożenia 
oraz usprawnia funkcjonowanie już istniejących jednostek. Narzędziem dającym 
duże możliwości walki z międzynarodową przestępczością zorganizowaną jest 
utworzony na mocy Konwencji wykonawczej System Informacyjny Schengen 
(SIS), a w szczególności jego druga wersja, tzw. SIS II, który umożliwił dostęp 
do systemu państwom nowo przyjętym oraz zwiększył możliwości przetwarza‑
nia większej liczby danych7. Jest to system informacyjny składający się z części 
krajowej (NSIS) i centralnej technicznej jednostki wspierającej (CSIS), która mie‑
ści się w Strasburgu. Bezpośredni dostęp do systemu mają wszystkie placówki 
na terenie państw strefy zajmujące się obcokrajowcami. System służy wyszu‑
kiwaniu osób i rzeczy na potrzeby kontroli granicznych, policyjnych, celnych, 
azylowych i pobytowych. Gromadzone są tam dane dotyczące osób (personalia, 
cechy fizyczne, powód zamieszczenia informacji, wykaz działań, jakie należy 
wobec danej osoby podjąć itd.) oraz skradzionych, przywłaszczonych lub zagi‑
nionych: pojazdów mechanicznych, broni, dokumentów in blanco, dokumentów 
identyfikacyjnych, banknotów. Znajdują się tam informacje nie tylko o osobach, 
które stanowią zagrożenie, ale także o osobach zaginionych, które ze względu 
na ich własne bezpieczeństwo należy zatrzymać, informacje o świadkach i oso‑
bach, które mają się stawić w sądzie w charakterze podejrzanego oraz którym 
należy dostarczyć wyrok sądowy, o osobach co do których istnieje podejrzenie, 
że planują popełnić ciężkie przestępstwo, oraz o osobach bez prawa wjazdu na 

6 http://www.enisa.europa.eu/activities/cert/background/inv/cert ‑eu.
7 Bezpieczeństwo Polski w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, red. K. A. Wojtaszczyk, Warszawa 

2002, s. 56. 



238

Studia Administracji i Bezpieczeństwa     nr 3/2017

terytorium Schengen. SIS jest potężnym narzędziem powodującym iż Interpol, 
mimo wspomnianego braku uprawnień operacyjnych, często nazywany jest super‑
policją8. Europol w swojej działalności wspierany jest przez inne organy powołane 
w Unii Europejskiej do zwalczania przestępczości.

Szkolenie jest niezbędnym elementem pracy policji, stąd w 2000 r. 
utworzono CEPOL – Europejskie kolegium Policyjne, początkowo jako sieć ist‑
niejących krajowych instytucji szkoleniowych, przekształconą w 2005 r. w agencję 
UE. Początkowo siedziba CEPOL znajdowała się w Bramshill w Wielkiej Bryta‑
nii, a od 1 października 2014 r. mieści się w Budapeszcie9. 

Próbą rozwiązania problemów współpracy operacyjnej policji krajów 
członkowskich było powołanie Stałego Komitetu Współpracy Operacyjnej w zakre‑
sie Bezpieczeństwa Wewnętrznego (COSI) w 2010 r. Do jego obowiązków należy:

 – ocena ogólnego kierunku i wad współpracy operacyjnej; 
 – przedstawianie konkretnych zaleceń; 
 – wspieranie Rady z tytułu „klauzuli solidarności”. 

COSI nie prowadzi samodzielnych operacji, nie ma również wpływu na 
procedurę ustawodawczą w państwach członkowskich w zakresie swoich kompe‑
tencji, jednak przedstawiciele poszczególnych państw mogą liczyć na wsparcie 
w zakresie wymiaru sprawiedliwości czy spraw wewnętrznych podczas spotkań 
w Brukseli10. 

Grupa Zadaniowa Szefów Policji Państw Unii Europejskiej przejęła 
ciężar utrzymania ścisłej współpracy szefów policji krajów członkowskich, co 
realizowane jest poprzez organizację cztery razy w ciągu roku spotkań o charak‑
terze operacyjnym lub strategicznym. 

Europejski Urząd ds. Współpracy Sądowej powstał w 2002 r. Głównym 
powodem jego powołania była chęć zwiększenia skuteczności władz krajów 
członkowskich Unii Europejskiej w zwalczaniu międzynarodowej przestęp‑
czości zorganizowanej. Jego zadaniem jest ułatwianie współpracy krajów Unii 
w zakresie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. W składzie znajdują 
się przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości z państw członkowskich UE, którzy 
są odpowiedzialni za prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach 
karnych. W Kolegium Eurojustu zasiada 27 przedstawicieli krajowych, którzy 
są prokuratorami lub sędziami z wieloletnim doświadczeniem. Kompetencje 
każdego z krajowych przedstawicieli są sformułowane przez władze krajowe. 

8 Integracja europejska. Podręcznik akademicki, red. A. Marszałek, Warszawa 2004, s. 386.
9 Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL), http://europa.eu/agencies/pol_agencies/cepol/index_pl.htm.
10 A. Gajda, op. cit., s. 42 ‑43.
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Przedstawiciel krajowy ma dostęp do informacji, które znajdują się w rejestrach 
karnych państwa, a które są niezbędne do realizacji jego zadań. W tym celu, 
a także w innych kwestiach, przedstawiciel krajowy kontaktuje się bezpośrednio 
z władzami swojego państwa.

Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na zewnętrz‑
nych granicach państw członkowskich (FRONTEX) powstała na podstawie 
rozporządzenia Rady 26 października 2004 r.11 Jednostka ta zajmuje się wzmac‑
nianiem bezpieczeństwa zewnętrznych granic Unii, a także koordynuje działania 
podejmowane przez kraje członkowskie Wspólnot dotyczące wdrażania środków 
wspólnotowych niezbędnych do zarządzania granicami. W jej skład wchodzą 
urzędnicy i eksperci krajów UE, specjaliści w dziedzinie ochrony granic, którzy są 
oddelegowani przez państwa członkowskie. Pracownicy Agencji podlegają prawu 
państwa członkowskiego, na terenie którego wykonują dane zadanie. 

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii zostało 
powołane rozporządzeniem Rady z 8 lutego 1993 r. Swoja siedzibę ma w Lizbo‑
nie12. Podstawowe zadania Centrum to dostarczanie krajom członkowskim danych 
i informacji, dotyczących narkotyków i narkomanii13. Grupa Specjalna ds. Prze‑
ciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATH). FATH jest międzynarodową jednostką, 
której głównym zadaniem jest zwalczanie procederu prania pieniędzy. Powołana 
została w 1989 r. przez państwa G7 jako zespół ekspertów pochodzących z tych 
siedmiu krajów. W późniejszym okresie następowały kolejne rozszerzenia Grupy, 
do której obecnie należą 34 państwa w roli obserwatorów grupy przeciwdziałające 
praniu pieniędzy w Ameryce Południowej, Azji i Oceanii, na Karaibach, w Afryce 
Południowo ‑Wschodniej i w Radzie Europy oraz 19 międzynarodowych organi‑
zacji (m.in. Unia Europejska)14 . 

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych został powo‑
łany w 1999 r. przez Unię Europejską. Sygnały o nieprawidłowym realizowaniu 
budżetu EWG pojawiły się już w latach sześćdziesiątych XX w., a w latach 
siedemdziesiątych zaczęły powstawać przy niektórych organach komórki do 
spraw zwalczania nieprawidłowości w tym zakresie. Jednak punktem zwrot‑
nym okazała się afera korupcyjna ujawniona w 1999 r., w którą zamieszani byli 
członkowie Komisji Europejskiej, a mianowicie Edith Cresson i Manuel Marina. 

11 P. Wawrzyk, op. cit., s. 163.
12 Ibidem, s. 168.
13 Agencje Unii Europejskiej. Informator, red. A. Dumała, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej,  

Warszawa 2002, s. 148 ‑149.
14 Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATH), Biuletyn Informacji Publicznej (BIP), 

http://www.mofnet.gov.pl/dokument.php?const=6&dzial=87&id=22512&Portal MF=882b491d63bbc‑
c229a7220776fa7db87.



240

Studia Administracji i Bezpieczeństwa     nr 3/2017

W wyniku tych wydarzeń powstał OLAF, którego celem jest ochrona interesów 
finansowych Wspólnot, a także zwalczanie wszelkiego rodzaju oszustw i działań 
korupcyjnych15. 

 Jednym z problemów utrudniających funkcjonowanie Europolu oraz 
innych ww. organów jest nadmierna biurokratyzacja, co poważnie ogranicza moż‑
liwości działania, a te podjęte – wyraźnie spowalnia, ponadto w przypadku części 
instytucji mamy do czynienia z dublowaniem uprawnień. Największe utrudnienia 
powoduje jednak niechęć państw członkowskich do przekazywania informacji 
istotnych z punktu widzenia skuteczności funkcjonowania. Każde państwo stara 
się strzec swoich informacji, traktując je bardzo indywidualnie z jednej strony, 
z drugiej zaś dające potencjalną przewagę, stąd trudności w usprawnianiu ich 
przepływu. Organy mające zwalczać przestępczość bez dopływu informacji ze 
wszystkich możliwych źródeł stają się nieefektywne i muszą poświęcąć czas na 
ustalenia, które zostały już dokonane przez inne instytucje. Sytuacja ta może ulec 
skomplikowaniu po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, ponieważ kraj ten jest jed‑
nym z państw dostarczających największą ilość informacji do systemu Schengen. 
Równie groźna, choć bardziej zrozumiała jest niechęć państw członkowskich 
UE do przekazywania kompetencji instytucjom ponadnarodowym, co odbierane 
jest jak przynajmniej częściowa utrata suwerenności. W tym zakresie sytuacja 
nie ulegnie zmianie zapewne jeszcze przez dłuższy okres, stąd z optymizmem 
należy odnotować zwiększającą się liczbę różnego rodzaju umów bilateralnych 
czy regionalnych, co daje stronom poczucie większej kontroli nad przekazanymi 
kompetencjami. 

W Strategii Bezpieczeństwa Wewnętrznego z 2010 r. podkreślono wyraź‑
nie, że największe niebezpieczeństwa i zagrożenia związane z przestępczością 
dla Europy, takie jak terroryzm, przestępczość zorganizowana, przemyt narkoty‑
ków, cyberprzestępczość, handel ludźmi, seksualne wykorzystywanie nieletnich 
i pornografia dziecięca, przestępczość gospodarcza i korupcja, nielegalny handel 
bronią oraz przestępczość transgraniczna, niesłychanie szybko ewoluują w ślad 
za postępem naukowym i technicznym. Dlatego w Strategii podjęto próbę zde‑
finiowania pojęcia bezpieczeństwa wewnętrznego. Powinno być ono rozumiane 
„jako szerokie i kompleksowe podejście, łączące wiele sektorów, mające stanowić 
odpowiedź na wspomniane i inne poważne zagrożenia (w tym klęski żywiołowe 
i antropogeniczne, takie jak pożary lasów, trzęsienia ziemi, powodzie i wichury), 
które mają bezpośredni wpływ na życie, bezpieczeństwo i komfort obywateli”16.

15 P. Wawrzyk, op. cit., s. 175.
16 Strategia Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2010.
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Jeżeli Unia Europejska przetrwa kryzys i nadal będzie funkcjonować 
według obecnych zasad, to nie ma innej drogi do zwalczania przestępczości 
czy terroryzmu jak tylko poprzez wzmacnianie i usprawnianie takich instytucji 
jak Europol oraz budowanie pozytywnego wizerunku tego rodzaju instytucji co 
zwiększy zaufanie państw członkowskich do działań podejmowanych przez tę 
instytucję.
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Reconstruction phase in voivodeship crisis management plans 

Abstract
The aim of the paper is to show actions performed by European Union in terms 

of fighting an organized crime. Crime destructively influences the complacency of EU 
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society and economic framework. Fighting the phenomenon, which indefectibly employs 
advances of modern technology and democratic freedoms of nowadays Europe, requires 
a broad cooperation and an exchange of information between member states. To serve 
this purposethere were created institutions presented in the paper and legal regulations 
were implemented in the second half of 20th century and nowadays. In this area, there 
are various problems arising from the differences in national legislation, mentality, and, 
what limits the exchange of information most, the unwillingness to share their own know‑
ledge.Breaking these limits can have positive effects in the fight against organized crime  
in a united Europe.

Keywords: European Union, safety, organized crime, Europol, EU bodies constituted  
to fight the organized crime


