
Wykład:

Przestępstwa przeciwko biznesowi

oraz przestępczość zorganizowana



Liczba podmiotów gospodarczych, REGON 30.06.2017

Grupa Liczba %

RAZEM 4 275 621 100,0%

0-9 4 094 080 95,7%

10-49 147 794 3,5%

50-249 29 311 0,7%

250-999 3 685 0,1%

1000 i więcej 751 0,0%

Źródło: GUS 



Źródło: GUS, Budżety gospodarstw domowych w 2016 r.

Dochody dyspozycyjne i wydatki gospodarstw domowych 
w Polsce, 2016



Dochody MSP rozliczających się w ramach PIT, 2013

Źródło: Ministerstwo Finansów, 2014.
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Wskaźnik Liczba 

podatników

Przeciętny dochód 

pomniejszony o odliczone 

składki na ubezpieczenia 

społeczne

Podatnicy osiągający dochody wyłącznie z pozarolniczej

działalności gospodarczej

340 864 28 216 

w tym o dochodach do 85 528 zł 325 923 23 848 

w tym o dochodach powyżej 85 528 zł 14 941 123 503 

Podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej

działalności gospodarczej i jednocześnie z innych źródeł

1 355 093 40 014 

w tym o dochodach do 85 528 zł 1 254 488 33 465 

w tym o dochodach powyżej 85 528 zł 100 605 121 681 

Podatnicy opodatkowani wg stawki 19% 446 485 193 643

RAZEM 2 142 442 70 153



Źródło: EC, The crime against businesses in Europe, 2013. 

Odsetek przedsiębiorstw, które stały się ofiarami 
przestępstw w ciągu ostatnich 12 miesięcy



Źródło: EC, The crime against businesses in Europe, 2013. 

Odsetek przedsiębiorstw, które stały się ofiarami 
różnych przestępstw w ciągu ostatnich 12 miesięcy



Przestępstwa z podziałem na branże gospodarki

Źródło: EC, The crime against businesses in Europe, 2013. 



Odsetek przedsiębiorstw, które zgłosiły 
oraz tych, które nie zgłosiły przestępstwa

Źródło: EC, The crime against
businesses in Europe, 2013. 



Powody, dla których nie zgłaszano przestępstw

Źródło: EC, The crime against businesses in Europe, 2013. 



Przestępstwo Firmy 
mikro 
n=600

Firmy 
małe 

n=300

Firmy 
średnie 
n=200

Ogółem* 
(n=1100)

Firmy, które spotkały się ze zdarzeniami 
przestępczymi

24,0% 17,7% 14,0% 20,5%

Kradzież z włamaniem (do siedziby 
firmy, magazynu, sklepu itp.)

7,0% 6,3% 7,0% 6,8%

Kradzież towaru 6,5% 5,7% 4,5% 5,9%

Kradzież środka transportu / maszyny 6,5% 4,3% 3,0% 5,3%

Przywłaszczenie towaru przez odbiorcę 3,0% 1,3% 0,0% 2,0%

Kradzież pieniędzy 2,3% 1,0% 0,0% 1,5%

Próba wymuszenia haraczu 0,5% 0,0% 0,0% 0,3%

Inne działania o charakterze 
przestępczym

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Przestępstwa przeciwko MSP w Polsce

*dane nieważone

Źródło: Szczepaniec M., Czuba T., Pietrzak J., Qualifact, Finanse MSP 2015.



Jamajka mogłaby się rozwijać w tempie 5,4% rocznie, gdyby obniżyła 
wskaźnik zabójstw (61,6 na 100 tys. mieszkańców w 2009 r. ) 
do poziomu takiego, jaki ma Kostaryka (11,4 na 100 tys. mieszkańców).

Wpływ przestępczości 
na działalność gospodarczą na Jamajce

Źródło: World Bank.



Przestępstwa białych kołnierzyków
/white collar crime/

Przestępstwa popełniane przez dobrze sytuowane osoby, 
piastujące ważne stanowiska, cieszące się zaufaniem społecznym.

Mogą polegać na fałszowaniu dokumentów, defraudacji pieniędzy, 
wykorzystywaniu poufnych informacji.

Martha Stewart

Podejrzewana o transakcję papierami wartościowymi 
z wykorzystaniem poufnych informacji. W grudniu 2001 
roku sprzedała swoje akcje firmy farmaceutycznej ImClone 
na dzień przed ich gwałtownym spadkiem. W marcu 2003 
roku została uznana winną i skazana na karę 5 miesięcy 
więzienia. 



W 1999 r. zarobki Laya wyniosły 42 mln USD. 
W latach 1998-2001 sprzedał akcje Enronu
za 300 mln USD.

W 2000 r. rozważano jego kandydaturę na 
stanowisko Ministra Skarbu. 

Najwyższa wartość ENRONU 60 mld USD.

Kenneth Lay (1942 – 2006), prezes ENRONU



Fastow był odpowiedzialny za przerzucanie części 
aktywów Enronu do wielu filii i spółek zależnych, aby 
ukryć w ten sposób rosnące straty i długi wielkiego 
energetycznego koncernu. Firma składała fałszywe 
raporty finansowe, a podpisywał je właśnie Fastow.

Całkowite straty akcjonariuszy i wierzycieli mogły 
wynieść nawet 80 mld dolarów.

Po aresztowaniu policja zajęła mu - oprócz kilku 
mieszkań i domów - wart 5 mln dolarów jacht. 
Początkowo skazany na 10 lat i przepadek mienia 
o wartości 24 mln USD.

W więzieniu spędził 5 lat.

Andrew Fastow (ur. 1961), księgowy ENRONU



Przestępczość zorganizowana – definicja (ONZ)

zorganizowaną grupą przestępczą jest:

„posiadająca strukturę grupa składająca się z trzech lub więcej osób, 
istniejąca przez pewien czas oraz działająca w porozumieniu w celu 
popełnienia jednego lub więcej poważnych przestępstw określonych 
na podstawie tejże konwencji dla uzyskania, w sposób bezpośredni 
lub pośredni, korzyści finansowej lub innej korzyści materialnej”.

Źródło: Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, art. 2, 2000.



Przestępczość zorganizowana – definicja (USA)

- zaspokajanie przez przestępczość zorganizowaną potrzeb części 
społeczeństwa na nielegalne usługi zabronione przez prawo,
- zorganizowana hierarchia,
- zyski uzyskiwane drogą przestępstwa,
- podział ról w grupie,
- przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie i lojalność wobec niej,
- wymuszanie przemocą przestrzegania zasad obowiązujących w grupie,
- przenikanie do organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, polityki 
i gospodarki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności 
przedsięwzięć grupy,
- używanie przemocy i groźby,
- postępująca specjalizacja.



Przestępczość zorganizowana – definicja (EU)
Komisja Europejska i Grupa Ekspertów 

ds. Przestępczości Zorganizowanej Rady Europy

- współpraca trzech lub więcej osób, 

- przez dłuższy lub nieokreślony czas, 

- podejrzanych lub skazanych za popełnienie poważnych 
przestępstw kryminalnych, 

- w celu uzyskania korzyści i/lub władzy.



Znamiona przestępczości zorganizowanej 
– wg Komisji Europejskiej

- wykonywanie określonego zadania lub pełnienie określonej funkcji 
przez każdego z członków,
- użycie różnych form wewnętrznej dyscypliny i kontroli,
- używanie przemocy lub innych środków w celu zastraszenia,
- wywieranie wpływu na polityków, media, administrację publiczną, 
organa ścigania, administracje wymiaru sprawiedliwości lub ekonomię 
poprzez korupcję lub zastosowanie innych środków,
- wykorzystywanie struktur handlowych lub podobnych,
- pranie pieniędzy,
- prowadzenie działalności na skalę międzynarodową.



Przychody z nielegalnych rynków (w mld EUR rocznie)

MTIC  - (missing trader
intra-community)

Źródło: From illegal markets to legitimate businesses: the portfolio of organised crime in Europe, 2015.



Źródło: From illegal markets to legitimate businesses: the portfolio of organised crime in Europe, 2015.

Przychody z nielegalnych rynków (w mln EUR rocznie)



Źródło: From illegal markets to legitimate businesses: the portfolio of organised crime in Europe, 2015.

Sektory biznesu z największymi inwestycjami 
zorganizowanych grup przestępczych



Przestępczość zorganizowana



Przestępczość zorganizowana – definicja KGP (Polska)

- sprawcy działają z chęci zysku lub żądzy władzy; 
- działalność grupy trwa przez dłuższy czas; 
- grupa tworzy zorganizowaną strukturę, w której występuje podział 
zadań między członkami; 
- sposobem zarabiania pieniędzy jest multiprzestępczość; 
- grupa jest hermetyczna, zdyscyplinowana i poddana kontroli 
wewnętrznej; 
- używa przemocy lub innych środków zastraszania; 
- dąży do wywarcia wpływu na politykę, organy ścigania, sądy lub media, 
- często prowadzi działalność w skali międzynarodowej; 
- „pierze brudne pieniądze”.



1.Przestępczość narkotykowa – produkcja, przemyt i dystrybucja narkotyków.

2.Przestępczość ekonomiczna - wyłudzania nienależnych zwrotów podatku 
VAT i unikanie akcyzy czy zaniżania należności publicznoprawnych,  
przestępstwa na rynku bankowym, ubezpieczeniowym i kapitałowym, 
a także przestępczość związaną m.in. z zamówieniami publicznymi czy 
przeciwko prawom autorskim i pokrewnym.

3.Przestępczość kryminalna - uprowadzenia, rozboje, szantaże, zabójstwa, 
wymuszenia.

Obszary działania zorganizowanych grup przestępczych

Źródło: MSWiA, Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2014 roku.



Liczba zorganizowanych grup przestępczych 
pozostających w zainteresowaniu CBŚP, SG, ABW i ŻW

Źródło: MSWiA, Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2016  roku.



Liczba zorganizowanych grup przestępczych 
według działalności

Źródło: MSWiA, Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2016 roku.



Liczba osób objętych zainteresowaniem w ramach 
spraw operacyjnych dot. 

zorganizowanych grup przestępczych 



Liczba rozbitych lub zdestabilizowanych
zorganizowanych grup przestępczych 

Źródło: MSWiA, Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2016 roku.



Liczba środków zapobiegawczych i listów gończych
w sprawach dotyczących przestępczości zorganizowanej 

Źródło: MSWiA, Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2016 roku.



Źródło: MSWiA, Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2014 roku.

Prognozy dotyczące przestępczości zorganizowanej 



Los Mendozas



Mara 18



Mara Salvatrucha



Mara Salvatrucha



Poland 2,2 2,0 1,9 1,7 1,7 1,5 1,3 1,4 1,2 1,3 1,1 1,2

Italy 1,3 1,2 1,1 1,2 1,2 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9

Wskaźniki zabójstw w Ameryce Środkowej



Wskaźniki zabójstw w Ameryce Środkowej



Kradzież danych dot. kart kredytowych, 8.11.2009

Hakerzy z Mołdawii, Estonii i Rosji pozyskują dane o kartach kredytowych
z serwera w Atlancie (USA). 

Udaje im się zdobyć PIN kody do tych kart (za pomocą systemu 
komputerowego).

Na 3 kontynentach w ciągu 12 godzin okradzionych zostaje 2100 bankomatów.

Wybrano w sumie 9 mln USD.



Wyłudzenia – fikcyjna sprzedaż przez internet 
/auto fraud w USA/

Liczba przypadków 2012



Zagrożenia w cyberprzestrzeni Źródło: MSWiA.



Kary za przestępstwa komputerowe w Polsce



Kary za przestępstwa komputerowe w Polsce c.d.



Wybrane przestępstwa komputerowe w Polsce

Źródło: MSWiA, Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2016 roku.



Osoby osądzone  za przestępstwa komputerowe 

Źródło: MSWiA, Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2016 roku.



Koszty przestępstw komputerowych 

USA 0,6% PKB
Niemcy 1,6% PKB
Wielka Brytania 0,2% PKB


