
Oświadczenie złożone 

przez senatora Macieja Klimę 

na 70. posiedzeniu Senatu 

w dniu 7 lutego 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz 

Szanowna Pani Premier! 
Jednym z wielu zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego jest przestępczość zorganizowana dotycząca wie-

lu zjawisk kryminalnych (prostytucji, handlu i przemytu narkotyków, alkoholu, papierosów, paliwa, broni, 
a także handlu ludźmi, fałszerstw, wyłudzeń, w tym zwrotów podatków, przestępstw finansowo-
gospodarczych, cyberprzestępczości, korupcji, pornografii dziecięcej i wielu innych). Koszty działania zor-
ganizowanej przestępczości, w tym mafii, w krajach EU szacuje się na poziomie 1–5% PKB. 

Od kilkunastu lat na terenie Rzeczypospolitej Polskiej można zaobserwować – między innymi dzięki 

otwartym granicom – wzrost działalności zorganizowanych grup przestępczych, w tym również grup spoza 

Polski. Ze względu na to zwracam się do Pani Premier z prośbą o opinię w tej sprawie i odpowiedzi na nastę-

pujące pytania. 
1. Czy po wprowadzeniu w 2013 r. zmian legislacyjnych, między innymi w zakresie kompetencji szeroko 

rozumianych organów ścigania, uzyskano poprawę skuteczności w walce z przestępczością zorganizowaną? 

Czy liczba zorganizowanych grup przestępczych wzrosła czy spadła w latach 2008 –2013 (powyższe dotyczy 

działalności CBŚP, KGP, SG)? 
2. Według oceny specjalnej komisji ds. walki z przestępczością zorganizowaną (CRIM) w EU działa oko-

ło 3500–4000 zorganizowanych grup przestępczych. Czy propozycje zawarte w przyjętej w dniu 

23 października 2013 r. rezolucji Parlamentu Europejskiego, a zaproponowane przez CRIM w planie na lata 
2014–2019, zostały zaakceptowane i ewentualnie są wprowadzane przez instytucje i służby Rzeczypospolitej 

Polskiej? 
3. Ile grup przestępczych rosyjskojęzycznych i cudzoziemskich, w tym azjatyckich, rozpoznano w latach 

2010–2013? 
4. Ile grup przestępczych zakończyło swoją działalność w latach 2010–2014 dzięki działaniom organów 

ścigania (ABW, SG, Żandarmeria Wojskowa, Policja)? 
5. Czy zostały podjęte działania mające na celu skuteczniejsze i lepsze wykrywanie przestępstw pedofilii? 
6. Czy w związku ze zmianą ustawy o Policji, w szczególności poprzez dodanie w art. 19 tej ustawy 

pkt 3a – co zresztą było słuszną zmianą zaproponowaną przez ministra Marka Biernackiego podczas obecnej 

kadencji – i rozszerzenie katalogu przestępstw, wobec których może być stosowana kontrola operacyjna 
i ofensywne metody pracy operacyjnej, odnotowano większą skuteczność organów ścigania w wykrywaniu 

przestępstw? 

Z wyrazami szacunku 
Maciej Klima 
 




