
Wykład:

Przestępstwa przeciwko biznesowi

oraz przestępczość zorganizowana



Przedsiębiorstwo - definicja oraz cel działania 

Przedsiębiorstwo jest wyodrębnioną pod względem ekonomicznym jednostką 
prowadzącą działalność produkcyjną, handlową lub usługową.

Odrębność ekonomiczna przedsiębiorstwa oznacza wydzielenie określonego 
majątku, pokrywanie wydatków z własnych przychodów, posiadanie w banku 
odrębnego rachunku rozliczeniowego.

Podstawowym celem działalności firmy jest osiągnięcie zysku.

Mark Zuckerberg
net worth 71 mld USD (2018)



Company Country Market 
value
$m

Sector Turnover
$m

Net 
income

$m

Total 
assets

$m

Apple US 724 773 Technology hardware & equipment 182 795 39 510 231 839

Exxon Mobil US 356 549 Oil & gas producers 364 763 32 520 349 493

Berkshire Hathaway US 356 511 Nonlife insurance 19 872 526 186

Google US 345 849 Software & computer services 66 001 14 444 131 133

Microsoft US 333 525 Software & computer services 86 833 22 074 172 384

PetroChina China 329 715 Oil & gas producers 367 854 17 269 385 178

Wells Fargo US 279 920 Banks 23 057 1 687 155

Johnson & Johnson US 279 724 Pharmaceuticals & biotechnology 74 331 16 323 127 723

Industrial & Commercial 
Bank of China

China 275 389 Banks 44 441 3 316 892

Novartis Switzerland 267 897 Pharmaceuticals & biotechnology 49 551 9 433 117 393

China Mobile Hong Kong 267 252 Mobile telecommunications 103 977 17 714 205 592

Wal-Mart Stores US 265 107 General retailers 485 651 16 363 203 706

General Electric US 249 774 General industrials 148 589 15 212 645 808

Nestle Switzerland 243 702 Food producers 92 165 14 543 132 186

Toyota Motor Japan 238 925 Automobiles & parts 248 955 17 666 400 235

Firmy o największej wartości giełdowej

Źródło: FT500, 2015.



Liczba przedsiębiorstw aktywnych w Polsce (w tys.)

Źródło: PARP 2018.



Dochody MSP rozliczających się w ramach PIT, 2013

Źródło: Ministerstwo Finansów, 2014.

C
Z

Ę
Ś

Ć
 V

I -
P

R
Z

E
D

S
IĘ

B
IO

R
C

Z
O

Ś
Ć

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. 



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



Dennis Kozlowski – wyrok od 8 do 25 lat
zwolniony warunkowo w 2014 r.

Wyrok m.in. za wypłatę 81 mln USD nieuzasadnionych bonusów 
oraz zakup dzieł sztuki za 15 mln USD (na rachunek Tyco). 



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 



Zabójstwa z wykorzystaniem broni palnej 
na 100 tys. mieszkańców, 2016

Źródło: Global Violent Death, 2017.



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



Źródło: CSIS & McAffee, Economic Impact of Cybercrime - No Slowing Down, February 2018.

Koszty przestępstw komputerowych, 2017 



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.



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.


