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2009-2014 edition of Norwegian Financial Mechanism is the instrument made to contribute to reduction of
economic and social disparities in the European Economic Area and strengthen the bilateral relations between donor –
Norway and the beneficiary state – Poland by granting non-repayable financial aid. The allocation of the 2nd edition of
Norway Grants reached 578,1m EUR.
One of the sectors, that the aid was earmarked for was Schengen zone and interior affairs.
The Ministry of the Interior and Administration exercises the duties of Programme Operator of the PL 15
Programme Schengen Cooperation and Combating Cross-border and Organised Crime, including Trafficking and Itinerant
Criminal Groups. The Department for Border Policy and International Funds is in charge of PL 15 implementation and in the
cooperation with the Implementation Center of the European Projects is responsible for substantive issues and supervision of
applied projects.
The budget of the PL 15 Programme was drawn up as 10m EUR. Within its framework, three basic activities were
set up, that correspond with main outputs of the Programme:
1.
2.
3.

Development and improvement of structures, systems and technical equipment in order to improve
the implementation of the Schengen acquis;
Improved capacity to prevent and combat cross-border and organized crime, including trafficking in human beings
and itinerant criminal groups;
Improved cooperation between the authorities and relevant stakeholders, including non-governmental
organizations, in assisting victims of trafficking.

During the implementation of the PL 15 Programme, bilateral actions and initiatives were applied at the programme
and project level as the Bilateral Cooperation Fund provided.
The projects have been chosen in two calls for proposals, conducted on the turn of 2013 and 2014 and in the half
of 2014. Total number of 26 projects, including 2 predefined undertaken by one of Ministry departments, was performed. The
eligibility period of the longest projects ended on 30th April 2017.
This publication contains essential information on the 22 projects that ended and were invoiced
by the 1st May 2017.

Perspektywa 2009-2014 Norweskiego Mechanizmu Finansowego jest instrumentem mającym
na celu zmniejszenie różnić ekonomicznych i społecznych w ramach Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz wzmocnienie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią poprzez
przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej. Alokacja drugiej edycji funduszy norweskich dla Polski
wyniosła 578,1 mln EUR.
Jeden z obszarów, do których kierowana jest pomoc stanowi strefa Schengen i sprawy
wewnętrzne.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pełni funkcję Operatora Programu PL 15
Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym
przeciwdziałanie handlowi ludźmi i migracjom grup przestępczych. W strukturze MSWiA za wdrażanie
Programu PL 15 odpowiedzialny jest Departament Polityki Granicznej i Funduszy Międzynarodowych,
który przy współpracy z Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA realizuje zadania merytoryczne
z zakresu implementacji i nadzoru nad realizowanymi projektami.
Budżet Programu PL 15 został określony na kwotę 10 mln EUR. W jego ramach przewidziano
wsparcie dla trzech działań priorytetowych, których realizacja odpowiada trzem głównym rezultatom
Programu, jakimi są:
1. Rozwój i doskonalenie struktur, systemów i wyposażenia technicznego w celu poprawy wdrażania
dorobku Schengen;
2. Zwiększone zdolności służb w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej
i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i migracjom grup przestępczych;
3. Wzmocniona współpraca między władzami a właściwymi podmiotami zainteresowanymi, w tym
organizacjami pozarządowymi, przy udzielaniu pomocy ofiarom handlu ludźmi.
W ramach Programu realizowano również działania bilateralne na poziomie zarówno Programu jak
i projektów w ramach Funduszy Współpracy Dwustronnej.
Zrealizowane projekty zostały wyłonione w ramach dwóch konkursowych naborów wniosków
zorganizowanych na przełomie 2013 i 2014 roku oraz w połowie 2014 roku. Zrealizowano łącznie
26 projektów w tym dwa tzw. predefiniowane realizowane przez jeden z departamentów MSWiA. Okres
kwalifikowalności wydatków w ramach najdłużej realizowanych projektów zakończył się w dniu 30
kwietnia 2017 r.
Niniejsza publikacja zawiera syntetyczne informacje na temat działań zrealizowanych w ramach
22 projektów, które zostały zakończone i rozliczone przed 1 maja 2017 roku.

Orientacyjne budżety projektów zostały oznaczone zgodnie z poniższą legendą:
Approximate budgets of projects:

€

50 000 – 150 000 EUR

€€

150 000 – 250 000 EUR

€€€

250 000 – 350 000 EUR

€€€€

350 000 – 450 000 EUR

…

Szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury w zakresie
zwalczania i zapobiegania przestępczości transgranicznej
i zorganizowanej
Training for the judiciary and prosecutors in combating and preventing cross-border and organized crime

Beneficjent:
Beneficiary:

Okres Realizacji:
Duration:

Budżet:

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
National School of Judiciary and Public Prosecution

01/04/2015 – 30/04/2016
€€€€€€

Budget:

Strona www:
Website:

www.ksip.gov.pl

Cel:
Głównym celem projektu było
zwiększenie zdolności prokuratury i kadry
sędziowskiej w zapobieganiu i zwalczaniu
przestępczości transgranicznej
i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi
i migracji grup przestępczych.
Zrealizowane działania:
W ramach projektu zrealizowano
46 szkoleń kierowanych do sędziów,
referendarzy sądowych, asystentów,
prokuratorów oraz asesorów z całej
Polski. Przeszkolono łącznie 2357 osób
w 5 blokach tematycznych:
- Przestępczość transgraniczna
narkotykowa;
- Zwalczanie i zapobieganie nielegalnej
migracji;
- Handel ludźmi;
- Zorganizowana przestępczość
transgraniczna;
- Transgraniczna przestępczość związana
z obrotem gospodarczym.
Rezultatem było podniesienie
świadomości uczestników projektu
w zakresie problematyki przestępczości
transgranicznej i zorganizowanej na
poziomie 85,46% grupy docelowej.
Zorganizowano dwa warsztaty
eksperckie oraz dwie konferencje
tematyczne w których udział wzięło
ponad 230 osób.
W ramach projektu opracowano też
i wydano 5 rodzajów kompendiów
wiedzy (nakład 3000 sztuk) przekazanych
uczestnikom szkoleń oraz konferencji.

Objective:
The main objective of the
project was to increase the
capacity of services to
prevent and combat crossborder and organized crime,
including trafficking in
human beings and itinerant
criminal groups.
Implemented actions:
Within the framework of the
project 46 trainings,
dedicated to judges,
assistants, prosecutors and
assessors across Poland,
have been organized. 2357
people have been trained
within the themes of:
- Cross-border drug
criminality;
- Combating and preventing
illegal migration;
- Trafficking in human
beings;
- Organized cross-border
criminality;
- Cross-border criminality of
economic turnover;
As a result, the awareness of
participants regarding
organized cross-border
crimes has been raised,
affected 85,46% of target
group. Additionally
2 professional workshops
and 2 conferences have
been organized for over 230
participants. Moreover,
5 types of compendium
(3000 pc.) have been
elaborated and distributed
among trainings and
conferences participants.
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Zwiększenie zdolności policji w zapobieganiu i zwalczaniu
przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi
i migracji grup przestępczych poprzez stworzenie platformy
edukacyjnej z wykorzystaniem e-learningu i nauki zdalnej
Increasing the Police skills in preventing and fighting against cross border and organized crime including trafficking in human beings and
itinerant criminal groups through building the educational platform with e-learning and telelearning

Beneficjent:
Beneficiary:

Okres Realizacji:
Duration:

Komenda Stołeczna Policji
Warsaw Metropolitan Police Headquarters

01/11/2014 – 30/04/2016

Budżet:

€€€

Budget:

Strona www:
www.policja.waw.pl
Website:
Objective:
Cel:
The main objective of the
Głównym celem projektu było
project was to increase the
zwiększenie zdolności Policji w
capacity of the Police in
zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości
preventing and fighting
transgranicznej i zorganizowanej, w tym
against cross-border and
handlu ludźmi i migracji grup
organized crime, including
przestępczych.
trafficking in human beings
Zrealizowane działania:
W ramach projektu zrealizowano
3 specjalistyczne kursy dotyczące
zwalczania i zapobiegania przestępczości
transgranicznej w strefie Schengen oraz
2 rodzaje studiów podyplomowych
z zakresu kryminologicznych aspektów
procesów migracyjnych w tej strefie.
W projekcie udział wzięło 360
funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
Policji. Swym zasięgiem objął jednostki
Policji zlokalizowane na obszarze
Warszawy oraz Województwa
Mazowieckiego.
Skutkiem tych działań było zwiększenie
poziomu kompetencji funkcjonariuszy
i pracowników cywilnych Policji oraz
zwiększenie efektywności pracy
funkcjonariuszy w zakresie zapobiegania
i zwalczania przestępczości
transgranicznej i zorganizowanej, w tym
handlu ludźmi, migracji grup
przestępczych oraz udzielaniu pomocy
ofiarom tych przestępstw. Projekt
poprzedzony został analizą potrzeb
i spodziewanych korzyści prowadzących
do zwiększenia zdolności Policji w tym
zakresie.

and itinerant criminal
groups.
Implemented actions:
Within the framework of the
project 3 professional
trainings concerning
preventing and fighting
against cross-border
criminality in Schengen Zone
and 2 postgraduate studies
on criminological aspects of
migration processes has
been organized. The project
had 360 participants from
Warsaw and Mazovian
Voivodship.
As a result of the project,
growth in the level of the
Police officers and
employees competences has
been developed. The
efficiency of their work
regarding preventing and
fighting against cross-border
and organized criminality,
including trafficking in
human beings and itinerant
criminal groups has been
boosted as well as ability to
help offered to those crimes
victims. The project activities
have been preceded by the
analysis of needs and
potential benefits.
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“The Power of Synergy” Współpraca Straży Granicznej, Centralnego
Biura Śledczego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej
“The Power of Synergy” Cooperation of the Border Guards, the Central Police Investigation Bureau and the Internal Security Agency in
combating cross-border and organized criminality

Beneficjent:
Beneficiary:

Komenda Główna Straży Granicznej,
Karpacki Ośrodek Wsparcia SG
Border Guard Headquarters, Karpacki Border Guard
Support Center

Okres Realizacji:
Duration:

01/05/2014 – 29/04/2016

Budżet:

€€€€

Budget:

Strona www:
Website:

www.strazgraniczna.pl

Cel:
Celem projektu było wzmocnienie
współpracy oraz potencjału Straży
Granicznej, Centralnego Biura Śledczego
Policji oraz Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego w zakresie zapobiegania
i zwalczania przestępczości
transgranicznej i zorganizowanej, w tym
handlu ludźmi i migracjom grup
przestępczych.
Zrealizowane działania:
W ramach projektu zrealizowano
2 ogólnopolskie konferencje oraz cykl
szkoleń w zakresie m.in.:
- Zwalczania przestępczości
zorganizowanej przez zespoły bojowe
z użyciem broni palnej w obiektach
zurbanizowanych,
- Wykorzystania technik liniowych
w działaniach specjalnych,
- Medycyny taktycznej – udzielania
pomocy medycznej w działaniach (TCCC)
- Zatrzymywania szczególnie
niebezpiecznych przestępców w ramach
zwalczania przestępczości
transgranicznej i zorganizowanej w
sytuacji konieczności użycia broni palnej,
- Techniki i taktyki jazdy ofensywnej
w kontakcie – pościg i zatrzymanie
szczególnie niebezpiecznego przestępcy,
- Prowadzenia rozpoznania taktycznego,
- Obserwacji oraz wykorzystania techniki
operacyjnej podczas działań służbowych,
- Warsztatów w zakresie interwencji
w stosunku do ofiar handlu ludźmi.
Łącznie w szkoleniach udział wzięło
ponad 1000 osób.

Objective:
The main objective of the
project was to strengthen
the capacity and cooperation
between Border Guards,
Police Central Bureau of
Investigation and Internal
Security Agency concerning
preventing and fighting
against cross-border and
organized criminality
Implemented actions:
Within the framework of the
project, two conferences and
several trainings have been
prepared. The themes
referred to:
- Fighting against organized
criminality by arms team
with the use of firearms
across urban areas,
- Use of line techniques in
special operations,
- tactical medical aid,
- arrestments of high-risk
criminals in fighting against
cross-border and organized
crime while use of firearms is
needed,
- offensive driving
techniques – pursuit and
detain of high-risk criminals,
- tactical recognition,
- surveillance and the use of
operational techniques
during official duties,
- workshops on the approach
to the trafficking in human
beings victims. As a result of
those activities, over 1000
officers have been trained.
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„Drakkar” – polsko-norweski kurs na bezpieczeństwo strefy Schengen
“Drakkar” Polish-Norwegian tack on safety of the Schengen area

Beneficjent:
Beneficiary:

Mazowiecka Komenda Wojewódzka
Policji zs. w Radomiu
Mazovian Voivodship Police Headquarters in Radom

Okres Realizacji:
Duration:

01/01/2015 – 30/04/2016

Budżet:

€€€€

Budget:

Strona www:
Website:

www.mazowiecka.policja.gov.pl

Cel:
Celem projektu było doskonalenie
umiejętności prewencyjnych oraz
zapobiegania i wykrywania
przestępczości transgranicznej
i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi
i migracjom grup przestępczych.

Zrealizowane działania:
W ramach projektu zrealizowano, wraz
z partnerami z województwa Łódzkiego,
Małopolskiego i Wielkopolskiego,
3 seminaria szkoleniowe w zakresie
m.in.:
- Handlu ludźmi,
- Zapobiegania i zwalczania przemytu,
- Zwalczania przestępczości
narkotykowej, samochodowej, oraz
zabezpieczania mienia w przestępstwach
w ramach Wspólnego Rynku UE
Dodatkowo zorganizowane zostały
ćwiczenia z zakresu prowadzenia
obserwacji transgranicznej i koordynacji
działań pościgowych.
Łącznie w szkoleniach i ćwiczeniach
udział wzięło ponad 700 funkcjonariuszy
z pionów kryminalnych i prewencyjnych.

Objective:
The main objective of the
project was to enhance
prevention skills as well as
preventing and fighting
against cross-border and
organized criminality,
including trafficking in
human beings and itinerant
criminal groups.
Implemented actions:
Within the framework of the
project, 3 training seminars
have been organized
together with partners from
Lodzkie, Greater and Lesser
Poland Voivodships The
themes referred to:
- trafficking in human beings,
- preventing and fighting
against smuggling,
- counteracting drug
trafficking, vehicle crimes,
circulation of goods illegally
placed on the Schengen Zone
customs territory.
Additionally, practical
training improving the ability
of cross-border surveillance
and coordination of pursuit
actions has been organized.
As a result of those activities,
over 700 officers have been
trained.
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Bezpieczeństwo w strefie Schengen - zwiększenie skuteczności
działań funkcjonariuszy celnych z regionów Mazowsza i Pomorza
Zachodniego w walce z przestępczością transgraniczną
i zorganizowaną
Security in the Schengen area - increasing the effectiveness of actions taken by customs officers from Mazovia and Western Pomerania
regions in fight against cross-border and organized crime

Beneficjent:
Beneficiary:

Okres Realizacji:
Duration:

Budżet:

Izba Celna w Warszawie
Customs Chamber in Warsaw

01/06/2014 – 30/04/2016
€€€€€€€

Budget:

Strona www:
Website:

www.mf.gov.pl/krajowa-administracjaskarbowa

Cel:
Celem projektu było wzmocnienie
potencjału funkcjonariuszy celnych
w zakresie zapobiegania i zwalczania
przestępczości transgranicznej
i zorganizowanej jak również
podniesienie świadomości społeczeństwa
w zakresie transgranicznej przestępczości
celno-akcyzowej.
Zrealizowane działania:
W ramach projektu zrealizowano cykl
szkoleń z zakresu taktyki i techniki
interwencji dotyczących m.in.:
- środków przymusu bezpośredniego,
- identyfikacji materiałów mogących
służyć do wyprodukowania materiałów
wybuchowych i przeciwdziałania
terroryzmowi bombowemu,
- udzielania pomocy w sytuacjach
zagrożenia życia i zdrowia, współpracy
z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym,
- pokonywania przeszkód technicznych
w warunkach kryzysowych,
Zorganizowano również szkolenia
dotyczące psychologii śledczej,
obejmujące wiedzę o zachowaniach
przestępczych, psychologii terroryzmu,
profilach psychologicznych sprawców
oraz szkolenia językowe.
Dodatkowo, zorganizowano spotkania
edukacyjne dla ponad 8600 uczniów.
Opracowano też edukacyjną grę
planszową dotyczącą handlu
zagrożonymi wyginięciem gatunkami
zwierząt i roślin.
Łącznie w szkoleniach udział wzięło
ponad 1050 osób.

Objective:
The main objective of the
project was to enhance the
ability of customs officers
concerning preventing and
fighting against cross-border
and organized criminality as
well as to raise public
awareness of cross-border
customs and excise crimes.
Implemented actions:
Within the framework of the
project, several trainings
have been prepared on:
- direct enforcement
measures,
- identification of the
material possibly useful to
the production of explosives
and fighting against bomb
terrorism,
- aid in situations of life and
health danger as well as
cooperation with air medical
service,
- redressing technical
barriers in crisis situations.
The program of investigation
psychology referred to the
areas of criminals behavior,
terrorism psychology,
psychological profiles of
perpetrators and language
courses.
Additionally, over 8600
pupils have participated in
educational meetings. They
received board game which
pays attention to the
problem of the trade of
endangered species. As
a result, over 1050 people
have been trained.

Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
Program PL 15 - Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz
migracjom grup przestępczych
Norwegian Financial Mechanism 2009-2014
Programme PL-15 – Schengen Cooperation and Combating Cross-Border and Organised Crime, Including Trafficking and Itinerant Criminal Groups

8

Współpraca międzynarodowa oraz wyspecjalizowane umiejętności
kluczem do zwalczania przestępczości transgranicznej i
zorganizowanej (TRAPEZ)
International cooperation and specialized skills as a key to combat cross-border and organized crime (TRAPEZ)

Beneficjent:
Beneficiary:

Centralny Instytut Analiz PolitycznoPrawnych
Central Institute for Political and Legal Analyses

Okres Realizacji:
Duration:

01/06/2014 – 30/04/2016

Budżet:

€€€

Budget:

Strona www:
Website:

www.instytut.info.pl

Cel:
Głównym celem projektu było
przygotowanie funkcjonariuszy służb do
skutecznego rozpoznawania,
zapobiegania i zwalczania współczesnych
zagrożeń wynikających z przestępczości
transgranicznej i zorganizowanej na
obszarze Schengen.

Objective:
The main objective of the
project was to prepare
service officers to effective
recognition, prevention and
fighting against cross-border
and organized criminality in
Schengen area.

Zrealizowane działania:
W ramach realizacji projektu
zorganizowano cykl szkoleń dotyczących
m.in.:
- przestępczości narkotykowej,
- handlu ludźmi,
- handlu narządami ludzkimi,
- organizowaniu nielegalnej migracji,
- przestępczości gospodarczej.
W szkoleniach specjalistycznych udział
wzięło 616 osób.
Zorganizowano również szkolenia
językowe dla 60 osób, szkolenia dla
kierowców pojazdów uprzywilejowanych
dla 22 osób oraz szkolenia z zakresu
pierwszej pomocy medycznej dla 30
osób.
Dodatkowo w ramach projektu
zorganizowana została konferencja
międzynarodowa dla 200 uczestników
oraz seminarium dla 20 dziennikarzy.
Powstał również poradnik dla
funkcjonariuszy komend powiatowych
policji oraz 3 raporty branżowe.

Implemented actions:
Within the framework of the
project, several trainings
have been prepared. The
themes referred to:
- drug criminality,
- trafficking in human beings,
- trafficking in organs,
- organized illegal migration,
- economic crimes.
As a result, 616 people took
part in professional trainings.
Additionally, 60 people
gained language courses, 22
trainings for drivers of
privilege vehicles and 30
trainings in first aid. During
the project, 2 international
conferences for 200
participants as well as
seminar for 20 journalists
have been organized. Among
products of the project was
tool guide for District Police
Headquarters officers and 3
professional reports.
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Nowe wyzwania dla użytkowników SIS związane z zdrożeniem SIS II
New challenges to SIS users connected with SIS II implementation

Beneficjent:
Beneficiary:

Okres Realizacji:
Duration:

Budżet:

Komenda Główna Policji
Polish Police Headquarters

01/07/2014 – 31/12/2016
€€€€€€€€€€€

Budget:

Strona www:
Website:

www.policja.pl

Cel:
Głównym celem projektu było
podniesienie poziomu wiedzy
i umiejętności funkcjonariuszy,
pracowników Policji i krajowych
użytkowników SIS na temat możliwości
związanych z międzynarodową
współpracą, kanałami wymiany
informacji, praktycznych aspektów SIS II
oraz aktualizacja wiedzy dotyczącej
zmian prawa i procedur.
Zrealizowane działania:
W ramach projektu organizowano
13 konferencji w zakresie SIS, w tym
4 międzynarodowe. Uczestnikami byli
m.in. eksperci z państw członkowskich,
przedstawiciele Komisji Europejskiej,
Eu-Lisa oraz Straży granicznej , Policji,
Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy
Urzędu ds. Cudzoziemców.
Zrealizowano również 2 seminaria
dotyczące:
- praktycznych aspektów pracy z SIS,
- zwiększenie efektywności wymiany
informacji kanałami SIS/SIRENE, Interpol,
Europol. W spotkaniach tych udział
wzięło 884 uczestników
W ramach projektu odbyły się również
szkolenia dotyczące m.in.:
- specjalistycznej wiedzy
daktyloskopijnej,
- pomocy prawnej w sprawach karnych,
- praktycznych aspektów pracy z SISII,
- ochrony danych osobowych,
- wymiany informacji nowymi policyjnymi
kanałami informacji
W 118 szkoleniach przeszkolono łącznie
2904 osoby.
Dodatkowo, odbyły się szkolenia
językowe dla 3283 osób.

Objective:
The main goal of the project
was to enhance abilities and
the level of knowledge of
Police officers and
employees as well as users
of SIS regarding possibilities
related to international
cooperation, information
channels, practical aspects of
SISII and the update of law
and procedures knowledge.
Implemented actions:
Within the framework of the
project, 13 conferences on
SIS, including 4 international
have been organized. The
participants were
e.g. member states experts,
European Commission,
EU-LISA, Border Guards,
Police and The Office for
Foreigners representatives.
Also 2 seminars have been
prepared on:
- Practical aspects of SIS use,
- the raise of effectivity of
the information exchange by
SIS/SIRENE, Interpol and
Europol.
In those, 884 participants
take part.
Moreover, project contained
trainings on e.g.:
- technical fingerprints
knowledge,
- legal assistance in criminal
cases,
- practical SISII use,
- protection of personal data,
- information exchange by
new police channels.
In 118 series of trainings,
2904 participants take part.
Additionally, 3283
participants ended language
courses.
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Bezpieczna szkoła w strefie Schengen
Safe school in the Schengen area

Beneficjent:
Beneficiary:

Okres Realizacji:
Duration:

Gmina Lublin
Lublin Commune

01/01/2015 – 30/04/2016

Budżet:

€€€€

Budget:

Strona www:
Website:

www.bezpiecznaszkola.lublin.eu

Cel:
Głównym celem projektu było
zwiększenie zdolności służb w
zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości
transgranicznej i zorganizowanej, w tym
handlu ludźmi i migracji grup
przestępczych poprzez podniesienie
wiedzy oraz upowszechnienie produktów
projektu.
Zrealizowane działania:
W ramach projektu zrealizowano cykl
szkoleń w zakresie m.in.:
- prawidłowych zachowań przy
bezpośrednim zagrożeniu dla
bezpieczeństwa osób na terenach
placówek oświatowych – 9486 osób,
przeprowadzono 10 symulacji ewakuacji,
- prawodawstwa Schengen – 15 osób,
- kursy językowe j. angielski/j. ukraiński –
30/15 osób,
W ramach projektu stworzono również
7 filmów instruktażowych dla dzieci
i młodzieży dotyczących terroryzmu,
handlu ludźmi, narkotyków i dopalaczy,
bezpieczeństwa na granicy, pożaru,
cyberprzemocy oraz zagrożeń małych
dzieci.
Zorganizowano 3 cykliczne dwudniowe
seminaria dotyczące bezpieczeństwa
placówek oświatowych – 25 osób,
Dodatkowo opracowano procedury
bezpieczeństwa, zorganizowano
konferencje dla 200 osób
z 16 województw. Rezultaty i produkty
projektu zostały rozpowszechnione
wśród m.in. 16 organów prowadzących
szkoły i placówki oświatowe w kraju,
16 kuratorów oświaty, 16 instytucji
odpowiedzialnych za politykę
bezpieczeństwa w gminach, 20 organów
prowadzących szkoły i placówki
w województwie lubelskim.

Objective:
The main objective of the
project was to enhance the
ability of services in
preventing and combating
cross-border and organized
criminality, including
trafficking in human beings,
and itinerant criminal groups
by the broadening of the
knowledge and spreading of
the project’s products.
Implemented actions:
Within the framework of the
project, several trainings
have been prepared on:
- proper way of conduct in
situations directly affected
the safety of people at the
area of school - 9486 people,
10 evacuation simulations,
- Schengen legislation – 15
participants,
- English and Ukrainian
courses – 45 participants,
Additionally, 7 TV spots
targeted to youth have been
recorded and broadcasted,
concerning terrorist attack,
trafficking in human beings,
drugs, safety on borders,
fire, cyberbullying and
danger related to children.
Moreover, 3 seminars
regarding school safety have
been organized for 25
people.
Universal safety procedures
have been prepared and
spread with other results
and products of the project
among 16 authorities being
responsible for school and
education in Poland, 16
school superintendents, 16
institutions responsible for
security policy at the level of
commune and 20 authorities
that run school in Lubelskie
Voivodship
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Wzmocnienie pionów operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowośledczych Straży Granicznej jako element walki ze zorganizowaną
przestępczością transgraniczną
Strengthening of the Border Guards preliminary and criminal investigation sections as an element of fight against cross-border and organized
crime

Beneficjent:
Beneficiary:

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży
Granicznej
Warmińsko-Mazurski Border Guard Division

Okres Realizacji:
Duration:

29/03/2015 – 29/04/2016

Budżet:

€€€

Budget:

Strona www:
www.wm.strazgraniczna.pl
Website:
Objective:
Cel:
The main objective of the
Głównym celem było wzmocnienie
project was to strengthen
struktur i pionów Straży Granicznej,
preliminary and criminal
zaangażowanych w wykonywanie
investigation sections of
czynności operacyjno-rozpoznawczych
Border Guards and the
i dochodzeniowo śledczych oraz
intensification of actions
intensyfikacja udziału SG w zwalczaniu
concerning preventing and
przestępczości transgranicznej
fighting against cross-border
and organized criminality
i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi
including trafficking in
i migracjom grup przestępczych.
Zrealizowane działania:
W ramach projektu zrealizowano cykl
szkoleń w zakresie m.in.:
- technik kryminalistycznych – 30 osób,
- rozpoznawania narkotyków i substancji
psychotropowych – 43 osoby,
- fałszerstw dokumentów – 47 osób,
- analizy kryminalnej – 23 osoby,
- procesowego zastosowania badań
wariograficznych – 12 osób,
Zorganizowano również seminaria:
- Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki
w CSSG w Kętrzynie – 85 uczestników,
- Krajowe i międzynarodowe aspekty
działań przestępczych o charakterze
transgranicznym – 40 uczestników,
- Wykorzystanie narzędzi analizy
kryminalnej w postepowaniach
prowadzonych wobec sprawców
przestępstw – 37 osób,
W ramach projektu odbyły się też
międzynarodowe warsztaty „Integrated
Border Management” dla 24 osób.
W realizację projektu włączono służby
z Rumunii, Chorwacji, Słowacji, Litwy,
Łotwy, Estonii oraz Finlandii.

human beings and itinerant
criminal groups.
Implemented actions:
Within the framework of the
project, several trainings
have been prepared on:
- forensic techniques – 30
participants,
- drugs and psychoactive
substances identification –
43 participants,
- forgery of documents – 47
participants,
- criminal analysis – 23
participants,
- use of polygraphs – 12
participants,
International seminars have
been organized:
- Symposium of Criminal
Experts in Ketrzyn – 85
participants,
- Local and international
aspects of cross-border
criminal activities – 40
participants,
-use of criminal analysis tools
in proceedings against
perpetrators – 37 people,
Project also contained
international workshops
“Integrated Border
Management” for 24 people.
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Bezpieczna Europa bez granic
Safe Europe without borders

Beneficjent:
Beneficiary:

Okres Realizacji:
Duration:

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Voivodship Police Headquarters in Łódź

02/01/2014 – 31/03/2016

Budżet:

€€€

Budget:

Strona www:
Website:

www.lodzka.policja.gov.pl

Cel:
Celem projektu było wzmocnienie
zdolności służb policyjnych w walce
z przestępczością trans-graniczną
i zorganizowaną, poprzez szkolenia
z zakresu informatyki śledczej.

Zrealizowane działania:
W ramach projektu zrealizowano cykl
szkoleń w zakresie m.in.:
- informatyki śledczej,
- odzyskiwania danych,
- sztuki inwigilacji z elementami
informatyki śledczej,
- sztuki hackingu,
- automatyzacji raportowania i analizy
danych,
- analizy urządzeń mobilnych
pozyskanych fizycznie i logicznie,
- video forensics,
- daktyloskopii,
- wczytywania danych ze sterowników
samochodowych,
- ujawniania śladów niepowołanego
otwierania urządzeń certyfikowanych
i nowych modeli pojazdów.
Przeszkolono również 90 funkcjonariuszy
z zakresu istotnego dorobku prawnego
Schengen i wykorzystania sprzętu
związanego z Schengen.
Zorganizowano również 2 konferencje
i 4 spotkania robocze.

Objective:
The main objective of the
project was to enhance the
ability of the Police in
organized and cross-border
criminality preventing and
combating by trainings on
forensics computer
technology.
Implemented actions:
Within the framework of the
project, several trainings
have been prepared. The
themes referred to:
- forensics computer
technology,
- data recovering,
- surveillance with use of
computer technology,
- hacking,
- automatization of reporting
and data analysis,
- physical and logical mobile
equipment analysis,
- video forensics,
- fingerprint technology,
- acquisition of the data from
cars and information on nonauthorized use of certified
equipment.
Additionally 90 officers have
been trained on Schengen
acquis communautaire and
the use of Schengen
equipment.
During the project
implementation 2
conferences and 4 working
meetings have been
prepared.
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Wzmocnienie potencjału Straży Granicznej w zakresie zwalczania
przestępczości zorganizowanej w tym handlu ludźmi
Strengthening the capability of the Border Guard in fight against organized crime including trafficking in human beings

Beneficjent:
Beneficiary:

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży
Granicznej w Koszalinie
Central Border Guard Training Center in Koszalin

Okres Realizacji:
Duration:

01/05/2014 – 29/04/2016

Budżet:

€€

Budget:

Strona www:
www.cos.strazgraniczna.pl
Website:
Objective:
Cel:
Celem projektu było podniesienie wiedzy The main objective of the
project was to strengthen
i umiejętności praktycznych
the capacity and practical
funkcjonariuszy Straży Granicznej
skills of Border Guards
w zakresie skutecznego zapobiegania
officers, concerning
i zwalczania przestępczości
preventing and fighting
transgranicznej i zorganizowanej.
against cross-border and
Zrealizowane działania:
W ramach projektu zrealizowano
2 konferencje i cykl szkoleń w zakresie
m.in.:
- praktycznych aspektów pozyskiwania
informacji – 80 uczestników,
- społeczno-kulturowych uwarunkowań
przestępczości zorganizowanej –
79 uczestników,
- identyfikacji ofiar handlu ludźmi –
59 uczestników,
- symulacji procesu sądowego
w sprawach o przestępstwa handlu
ludźmi – 39 uczestników,
- obserwacji, jako metody
wspomagającej zwalczanie
przestępczości zorganizowanej,
W ramach projektu przeszkolono również
12 wykładowców z Centralnego Ośrodka
Szkolenia Straży Granicznej.
Projekt obejmował również realizację
studiów podyplomowych z zakresu
„Kryminologicznych, wiktymologicznych
i społeczno-kulturowych aspektów
migracji i handlu ludźmi”, które
ukończyło 40 osób.

organized criminality.
Implemented actions:
Within the framework of the
project, two conferences and
several trainings have been
prepared. The themes
referred to:
- practical aspects of
information – 80 people,
- social and cultural
background of organized
criminality – 79 participants,
- identification of trafficking
in human beings – 59 people
- simulation of the trials
concerning trafficking in
human beings – 39 people,
- surveillance as a method of
support delivered to the
organized criminality
combating – 39 participants,
Additionally 12 lecturers of
Central Border Guards
Training Center have been
trained.
Also 40 people have been
instructed in criminology,
victimology as well as in
social and cultural aspects of
migration and trafficking in
human beings during post
graduate studies.

Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
Program PL 15 - Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz
migracjom grup przestępczych
Norwegian Financial Mechanism 2009-2014
Programme PL-15 – Schengen Cooperation and Combating Cross-Border and Organised Crime, Including Trafficking and Itinerant Criminal Groups

14

Bezpieczna Europa – walka z przestepczością transgraniczną
i zorganizowaną na wschodniej granicy Unii Europejskiej
Safe Europe – fight against cross-border and organized crime on the eastern border of the European Union

Beneficjent:
Beneficiary:

Okres Realizacji:
Duration:

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Voivodship Police Headquarters in Lublin

01/01/2015 – 30/09/2016

Budżet:

€€€€€

Budget:

Strona www:
Website:

www.lubelska.policja.gov.pl

Cel:
Celem projektu było zwiększenie
zdolności Policji w zakresie zapobiegania
i zwalczaniu przestępczości
transgranicznej i zorganizowanej oraz
wzmocnienie współpracy pomiędzy
jednostkami w zakresie ograniczenia
zjawiska handlu ludźmi.
Zrealizowane działania:
W ramach projektu zorganizowano dwie
konferencje oraz cykl szkoleń
i warsztatów w zakresie m.in.:
- poszukiwań międzynarodowych osób
ukrywających się przed wymiarem
sprawiedliwości oraz dorobku Schengen,
- przeciwdziałania handlowi ludźmi,
- przemytu wyrobów akcyzowych oraz
przemytu i wprowadzania do obrotu
towarów oznaczonych zastrzeżonymi
znakami towarowymi, kradzionych
pojazdów a także przemytu i handlu
gatunkami zwierząt i roślin zagrożonych
wyginięciem,
- migracji grup przestępczych,
- bezpiecznej jazdy samochodem
w sytuacjach kryzysowych podczas
pościgów transgranicznych,
Dodatkowo zorganizowano kursy
językowe dla pracowników
i funkcjonariuszy Policji.
W ramach projektu odbyła się również
kampania informacyjno-promocyjna
i informacyjno-edukacyjna.

Objective:
The main objective of the
project was to enhance the
abilities of the Police
concerning preventing and
fighting against cross-border
and organized criminality
and to strengthen
cooperation of officers
regarding human trafficking.
Implemented actions:
Within the framework of the
project, two conferences and
several trainings have been
prepared. The themes
referred to:
- international searches for
fugitive from justice and
Schengen acquis
communautaire,
- fight against trafficking in
human beings,
- fight against smuggling of
excise goods and smuggling
of endangered species and
goods with faked registered
trademarks as well as stolen
cars,
- itinerant criminal groups,
- safe driving in crisis
situations during crossborder hot pursuits.
Additionally, language
courses for the Police
officers and workers have
been prepared. The project
also included information,
promotion and educational
campaign.
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Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi
Ludźmi
Polish Network of Non-Governmental Organizations Against Trafficking in Human Beings

Beneficjent:
Beneficiary:

Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i
Niewolnictwu “La Strada”
La Strada Foundation against Trafficking in Persons
and Slavery

Okres Realizacji:
Duration:

01/07/2014 – 30/04/2016

Budżet:

€€

Budget:

Strona www:
Website:

www.strada.org.pl

Cel:
Celem projektu było utworzenie
specjalistycznej sieci organizacji
przeciwdziałających handlowi ludźmi,
w celu poprawy jakości i efektywności ich
pracy, profesjonalizacji działań oraz
wzmocnienia potencjału w sposób
umożliwiający im partnerstwo
z instytucjami publicznymi i organami
ścigania w zakresie zapobiegania
i zwalczania handlu ludźmi.
Zrealizowane działania:
W ramach projektu zorganizowano dwie
konferencje „Sieci Organizacji
Pozarządowych przeciwko Handlowi
Ludźmi – praktyka niemiecka i ukraińska
oraz aktualna sytuacja w Polsce” oraz
„Dlaczego Polska potrzebuje Sieci NGO
żeby walczyć z handlem ludźmi”.
Odbyły się 7 zjazdów członków Sieci
podczas których odbyły się warsztaty:
Handlu ludźmi 2014/2015, Warsztaty
z identyfikacji ofiar handlu ludźmi oraz
warsztaty z zakresu m. in.:
- Pracy z dzieckiem wykorzystywanym
seksualnie,
- Pracy z dzieckiem świadkiem
przestępstwa,
- Współpracy organizacji pozarządowych
z instytucjami publicznymi.
Projekt obejmował też opracowanie
7 case studies, reguł bezpieczeństwa
w pracy z klientem, opinii prawnych,
standardów współpracy z organami
ścigania, raportu nt. handlu ludźmi
w Polsce oraz spot promocyjnospołeczny.
W ramach projektu przeszkolono łącznie
462 osoby.

Objective:
The main objective of the
project was the creation of
the professional network of
organizations active on the
field of human trafficking
combating to better the
quality and effectivity of its
work, professionalize
activities and strengthen its
potential what should allow
them making partnerships
with public institutions and
law enforcement authorities.
Implemented actions:
Within the framework of the
project, two conferences
have been prepared:
- “Network of NonGovernmental Organizations
Against Trafficking in Human
Beings – Ukrainian and
German picture and current
situation of Poland”
- “Why Poland needs NGO
network to combat
trafficking in human beings?”
Additionally, the network
convenes 7 meetings, where
courses and workshops were
organized on:
- Trafficking in human beings
2014/2015,
- Trafficking in human beings
victims identification,
- Work with sexually
exploited child,
- Work with child – witness
of crime,
- Cooperation between NGO
and public institutions.
The project also contained
elaboration of 7 case studies,
security rules, legal opinions,
standards of cooperation,
report on human trafficking,
and the social TV spot and
462 people trained.

Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
Program PL 15 - Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz
migracjom grup przestępczych
Norwegian Financial Mechanism 2009-2014
Programme PL-15 – Schengen Cooperation and Combating Cross-Border and Organised Crime, Including Trafficking and Itinerant Criminal Groups

16

Poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości
– międzynarodowa wymiana doświadczeń i dobrych praktyk
Search of persons that hide from the justice – international exchange of experiences and good practices

Beneficjent:
Beneficiary:

Okres Realizacji:
Duration:

Komenda Główna Policji
General Police Headquarters of Poland

01/05/2015 – 30/04/2016

Budżet:

€€€

Budget:

Strona www:
Website:

www.policja.pl

Cel:
Celem projektu było zwiększenie
zdolności Policji w zapobieganiu
i zwalczaniu przestępczości
transgranicznej i zorganizowanej oraz
poziomu wykorzystania kanałów
informacyjnych SIS II, SIRENE, SIENA,
ENFAST.
Zrealizowane działania:
W ramach projektu zrealizowano cykl
szkoleń w zakresie m.in.:
- metod i technik prowadzenia
obserwacji statycznej i dynamicznej,
- wymiany doświadczeń i dobrych
praktyk dotyczących poszukiwań osób
ukrywających się przed wymiarem
sprawiedliwości,
- zastosowania informatyki śledczej
w zwalczaniu przestępczości
zorganizowanej,
Dodatkowo zorganizowano kursy
językowe dla funkcjonariuszy
Centralnego Biura Śledczego Policji.
W ramach projektu odbyła się również
konferencja międzynarodowa w której
udział wzięli policjanci pracujący
w ramach Europejskiej Sieci
Współdziałania Zespołów Poszukiwań
Celowych i zaproszeni goście z krajów
europejskich.
Projekt obejmował tez szeroką promocję
w zakresie konferencji prasowych,
dystrybucji materiałów promujących
projekt, publikacji na stronach
internetowych oraz w miesięczniku
„Policja 997”.

Objective:
The main objective of the
project was to enhance the
abilities of the Police
concerning preventing and
fighting against cross-border
and organized criminality
and the use of information
channels like SIS II, SIRENE,
SIENA, ENFAST.
Implemented actions:
Within the framework of the
project, several trainings
have been prepared. The
themes referred to:
- static and dynamic
techniques and methods of
surveillance,
- exchange of good practices
and experience concerning
searching for fugitives,
- use of forensics computer
technology in counteracting
organized criminality.
Additionally, language
courses for officers of
Central Police Investigation
Bureau have been organized.
The project also contained
organization of international
conference, that gathered
officers from Poland and
from European Network of
Fugitive Active Search Teams
as well as participants from
European countries.
The project included
promotion activities like
press conferences, info
materials distribution and
publications on-line and in
“Policja 997” magazine.
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Praktyczne aspekty obserwacji elektronicznej, osobowej i realizacji
podczas obserwacji krajowej i transgranicznej oraz zastosowania
nowoczesnych urządzeń wspomagania tych działań
Practical aspects of the electronic and physical surveillance and apprehension during national and cross-border surveillance, and application
of modern equipment to support these actions

Beneficjent:
Beneficiary:

Okres Realizacji:
Duration:

Komenda Główna Policji
General Police Headquarters of Poland

01/04/2015 – 30/04/2016

Budżet:

€€€€€

Budget:

Strona www:
Website:

www.policja.pl

Cel:
Celem projektu było zwiększenie
zdolności Policji w zapobieganiu
i zwalczaniu przestępczości
transgranicznej i zorganizowanej, w tym
handlu ludźmi i migracji grup
przestępczych.

Zrealizowane działania:
W ramach projektu zrealizowano cykl
szkoleń w zakresie m.in.:
- obsługi pojedynczych urządzeń
i kompleksowego wykorzystania
urządzeń wspomagających obserwację,
- taktyki dyskretnych działań w terenie
zurbanizowanym i tłumie,
- taktyki ofensywnych działań w terenie
zurbanizowanym,
- taktyki działań w pościgu
transgranicznym,
- techniki jazdy ofensywnej w pościgu
w ruchu miejskim.
Zwiększenie kwalifikacji funkcjonariuszy,
synergia urządzeń technicznych oraz
doskonalenie współdziałania grup
technicznych, obserwacyjnych
i realizacyjnych Centralnego Biura
Śledczego Policji wpłynęło na wzrost
skuteczności i bezpieczeństwa operacji
specjalnych, a tym samym zwiększenie
zdolności służby do zwalczania
przestępczości zorganizowanej.

Objective:
The main objective of the
project was to enhance the
abilities of the Police
concerning preventing and
fighting against cross-border
and organized criminality
including trafficking in
human beings and itinerant
criminal groups.
Implemented actions:
Within the framework of the
project, several trainings
have been prepared. The
themes referred to:
- usage of single and
complex equipment of
surveillance support,
- tactics of secret actions in
urban and crowdie areas,
- tactics of offensive actions
in urban areas,
- tactics of cross-border
pursuits,
- offensive driving tactics in
urban traffic,
Enhancing the qualifications
of officers, equipment
synergy and better
cooperation of technique,
surveillance and action
groups of the Central Bureau
of Investigation have better
the effectiveness and safety
of special actions and what is
more increase of officers
abilities to fight against
organized criminality.
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Szkolenie służb państwowych na rzecz ochrony dorobku Schengen
w zakresie weryfikacji zabezpieczeń dokumentów tożsamości,
podróży, kart pobytu oraz dokumentów w obrocie gospodarczym UE,
z użyciem nowych technologii.
State services training to safeguard the Schengen acquis in the scope of verification of protection of identity documents, travel documents,
residence permits and documents in the EU economic turnover, with the use of new technologies.

Beneficjent:
Beneficiary:

Okres Realizacji:
Duration:

Komenda Stołeczna Policji
Warsaw Metropolitan Police Headquarters

01/06/2015 – 31/08/2016

Budżet:

€€

Budget:

Strona www:
Website:

www.policja.waw.pl

Cel:
Celem projektu było zwiększenie
zdolności Policji w zapobieganiu
i zwalczaniu przestępczości
transgranicznej i zorganizowanej, w tym
handlu ludźmi i migracji grup
przestępczych poprzez podniesienie
wiedzy i zdolności w zakresie weryfikacji
zabezpieczeń dokumentów z użyciem
nowych technologii.

Zrealizowane działania:
W ramach projektu, zawiązana została
dwustronna współpraca z norweskim
KRIPOS – National Criminal Investigation
Service. W ramach partnerstwa
przedstawiciele strony norweskiej
uczestniczyli w m.in. w konsultacjach
merytorycznych dotyczących szkoleń,
konsultacjach materiałów dydaktycznych
jak również roboczych tłumaczeniach
np. praktycznego poradnika
dot. weryfikacji dokumentów tożsamości,
podróży i innych. Przedstawiciele KSP
odbyli też wizytę studyjną w Norwegii.
Dzięki współpracy zrealizowano m.in.
122 praktyczne i 122 teoretyczne
szkolenia w zakresie badania
autentyczności dokumentów. Wzięło
w nich udział 3900 osób. W ramach
działań przeszkolono 70 trenerów, którzy
przekazywali specjalistyczną wiedzę na
kolejnych poziomach. Szkolenia
przeprowadzone zostały z użyciem
specjalistycznego sprzętu do kontroli
dokumentów. Zakupiono również 3972
przenośne testery autentyczności
dokumentów.

Objective:
The main objective of the
project was to enhance the
abilities of the Police
concerning preventing and
fighting against cross-border
and organized criminality
including trafficking in
human beings and itinerant
criminal groups by the raise
in abilities and knowledge
regarding verification of
documents authenticity with
the use of new technologies.
Implemented actions:
Within the framework of the
project, bilateral cooperation
with KRIPOS – National
Criminal Investigation
Service from Norway has
been established. Due to the
cooperation Norway
partners took part in
consultations regarding
trainings and education
materials as well as
translations e.g. tool guide
on identity, travel and other
documents verification.
Metropolitan officers have
also participated in study
visit in Norway. As a result
122 practical and theoretical
trainings have been carried
out on the documents
verification and 70 trainers,
who transferred the
knowledge to 3900 officers,
have been prepared. The
training have been
conducted with use of
professional equipment of
documents control.
Participants have also got
portable document testers
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Bezpieczeństwo (bez) granic
Security (no) borders

Beneficjent:
Beneficiary:

Centralny Instytut Analiz PolitycznoPrawnych
Central Institute for Political and Legal Analyses

Okres Realizacji:
Duration:

01/05/2015 – 30/04/2016

Budżet:

€€€€

Budget:

Strona www:
Website:

www.ciapp.pl

Cel:
Celem projektu było wzmocnienie
przygotowania Polski na zagrożenia
bezpieczeństwa wewnętrznego jak
również intensyfikacja działań
i współpracy oraz zwiększenie
interoperacyjności jednostek
odpowiedzialnych za przeciwdziałanie
przestępczości transgranicznej
i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi
i migracjom grup przestępczych.
Zrealizowane działania:
W ramach projektu zrealizowano
działania skierowane do 30 instytucji
takich jak Policja, Służba Celna, Straż
Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, Biuro
Ochrony Rządu, Żandarmeria Wojskowa,
czy Agencja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego.
Projekt obejmował cykl szkoleń
w zakresie m.in.:
- Ograniczenia finansowania
zorganizowanych grup przestępczych,
- Informatyki Śledczej,
- Współdziałania i kooperacji operacyjnej.
Cześć szkoleń odbyła się na strzelnicy
i w Bieszczadach.
W ramach projektu zorganizowano
również dwie konferencje oraz działania
promocyjno-informacyjne.

Objective:
The main objective of the
project was to strengthen
the internal security of
Poland by enhancing the
capacity, intensification of
activities and better
mechanisms of coordinated
cooperation of services,
concerning preventing and
fighting against cross-border
and organized criminality.
Implemented actions:
Within the framework of the
project several activities
dedicated to the Police,
Border Guards, Customs,
Government Protection
Bureau, Military
Gendarmerie, National
Security Agency have been
prepared. The themes
referred to:
- limitation of organized
criminal groups financing,
- use of forensics computer
technology,
- operational cooperation of
joint actions.
Trainings also take place in
Bieszczady Mountains and
shooting range.
The project also included
organization of 2
conferences and
informational and
promotional activities.
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Lubuski alians służb mundurowych i cywilnych wobec handlu ludźmi
i przestępczości transgranicznej.
Alliance of uniformed and civil services of the Lubuski Voivodship in fight against human trafficking and cross-border crime

Beneficjent:
Beneficiary:

Okres Realizacji:
Duration:

Lubuski Urząd Wojewódzki
Lubuskie Voivodship Governor’s Office

01/03/2015 – 31/03/2016

Budżet:

€€€

Budget:

Strona www:
Website:

www.lubuskie.uw.gov.pl

Cel:
Celem projektu była poprawa zdolności
służb mundurowych i cywilnych do
zapobiegania i zwalczania transgranicznej
zorganizowanej przestępczości oraz
handlu ludźmi. Dodatkowym celem była
profilaktyka, wspieranie ofiar jak również
podnoszenie świadomości i efektywności
służb mundurowych i cywilnych.
Zrealizowane działania:
W ramach projektu zrealizowano
2 ogólnopolskie konferencje oraz cykl
szkoleń w zakresie m.in.: handlu ludźmi,
przestępczości transgranicznej oraz
szkolenia językowe. Odbyły się również
ćwiczenia na wypadek przywrócenia
kontroli granicznej z elementami
interwencji wobec osób
niepodporządkowanych, ćwiczenia
praktycznej koordynacji służb w czasie
zajęcia dużego obiektu zorganizowanej
grupy przestępczej, wizyta studyjna
w trakcie dużej imprezy masowej,
szkolenia dla samorządów, z zakresu
przestępczości transgranicznej czy
wykrywania fałszywych dokumentów.
Funkcjonariusze Straży Granicznej wzięli
tez udział w wyjazdowym kursie
językowym w Wielkiej Brytanii.
W ramach projektu opracowano
i wydano procedury współpracy instytucji
publicznych w zakresie przeciwdziałania
handlowi ludźmi.
Przygotowano również kampanie
społeczną (spot, publikacje, ulotki)
dot. problemu handlu ludźmi.
Łącznie w szkoleniach i konferencjach
udział wzięło ponad 1000 osób.

Objective:
The core objective of the
project was to enhance the
ability of forces and
employees in preventing and
counteracting cross-border
and organized crimes as well
as trafficking in human
beings.
Implemented actions:
Within the framework of the
project, two conferences and
several trainings have been
prepared. The themes
referred to: trafficking in
human beings, cross-border
crimes and language courses.
Trainings have been
conducted on potential
restoration of border control
with elements of the
approach to unsubordinated
people and on practical
coordination of services
during interventions in large
buildings. Project included
study visit during large mass
event and courses made for
local governments on crossborder criminality and
documents forgery. Border
Guards officers took part in
language course in UK. The
project also resulted in the
elaboration and publication
of procedures tool guide for
public institutions on
trafficking in human beings.
Additionally social campaign
has been prepared including
nationwidely broadcasted TV
and radio spots, publications
in print and leaflets.
As a result of those activities,
over 1000 officers have been
trained.
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Profesjonalne kadry filarem bezpiecznej Europy
“The Power of Synergy” Cooperation of the Border Guards, the Central Police Investigation Bureau and the Internal Security Agency in
combating cross-border and organized criminality

Beneficjent:
Beneficiary:

Okres Realizacji:
Duration:

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Voivodship Police Headquarters in Łódź

01/09/2015 – 29/04/2016

Budżet:

€€

Budget:

Strona www:
Website:

www.lodzka.policja.gov.pl

Cel:
Głównym celem projektu było
wzmocnienie współpracy w obszarze
Schengen oraz zwiększenie efektywności
działania Policji w zakresie walki
z przestępczością transgraniczną
i zorganizowana, w tym
przeciwdziałaniem handlowi ludźmi oraz
migracjom grup przestępczych.

Zrealizowane działania:
W ramach projektu zrealizowano
2 ogólnopolskie konferencje oraz cykl
szkoleń w zakresie m.in.:
- Walidacji metod badawczych, narzędzi
statystycznych w laboratorium,
sterowania jakością,
- Zabezpieczenia śladów cyfrowych na
miejscu zdarzenia + praca z programami
graficznymi w celu procesowego
przedstawienia dowodów,
- Międzynarodowej wymiany informacji
kryminalnej,
Realizacja projektu przewidywała
również organizację wizyty studyjnej
w siedzibie Europolu i Ambasadzie RP
w Hadze.
Poprzez szkolenia, case study oraz wizyty
studyjne udoskonalono m. in. wiedzę
funkcjonariuszy w zakresie dorobku
prawnego Schengen, podniesiono
kwalifikacje techników kryminalistyki czy
też efektywność i skuteczność
prowadzonych badan biologicznochemicznych.
Łącznie w szkoleniach udział wzięło 316
funkcjonariuszy garnizonu łódzkiej policji
i straży granicznej.

Objective:
The main objective of the
project was to strengthen
the cooperation in Schengen
zone and enhance the
effectivity of the Police
actions concerning
preventing and fighting
against cross-border and
organized criminality,
including trafficking in
human beings and itinerant
criminal groups.
Implemented actions:
Within the framework of the
project, two conferences and
several trainings have been
prepared. The themes
referred to:
- validation of research
methods, statistic tools in
labs, quality control,
- acquisition of digital data
on the crime scene and use
of graphic programs,
- international exchange of
criminal data.
The realization of the project
has included organization of
study visit in Europol
headquarters and Polish
Embassy in the Hague.
By trainings, case studies and
study visits officers
knowledge concerning
Schengen acquis
communautaire has been
developed, qualifications of
criminal technicians have
been raised and effectivity as
well as efficacy of biochemical tests and research
have been improved.
As a result of those activities,
316 officers from Łódź Police
and Border Guards have
been trained.
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Poprawa zdolności Polski do walki z handlem ludźmi.
Improving Poland’s capacity to prevent trafficking in human beings

Beneficjent:
Beneficiary:

Departament Analiz i Polityki Migracyjnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji
Department of Analyses and Migration Policy of the
Ministry of the Interior and Administration

Okres Realizacji:
Duration:

Budżet:

01/09/2014 – 30/04/2016
€€€€€

Budget:

Strona www:
Website:

www.handelludzmi.eu

Cel:
Głównym celem było zwiększenie
bezpieczeństwa obywateli Polski,
w zakresie zagrożenia przestępstwem
handlu ludźmi, poprzez zmniejszenie
ryzyka znalezienia się przez nich
w sytuacji wykorzystania. Zwiększono
świadomość istnienia niebezpieczeństw
związanych z handlem ludźmi
i wyjazdami do pracy za granicę oraz
poprawić ogólny poziom wiedzy na temat
tego procederu i możliwości uzyskania
pomocy.
Zrealizowane działania:
W ramach realizacji projektu
przeprowadzono badanie opinii
społecznej nt. zjawiska handlu ludźmi.
Odbyła się kampania informacyjna,
obejmująca emisję spotów w mediach,
druk billboardów, ekspozycję billboardów
oraz kampania wizualną na środkach
komunikacji publicznej, powstała
wystawa mobilna wystawiana
w kolejnych miastach. Ponadto
zaktualizowano stronę internetową
Krajowego Centrum InterwencyjnoKonsultacyjnego. Projekt przewidywał też
stworzenie dwóch spotów telewizyjnych,
które były emitowane w telewizji
o zasięgu regionalnym. Wykupiono także
licencje na 16 pokazów 3 filmów
(w sumie 48 pokazów). Wydrukowano
100 000 sztuk komiksu Rady Europy
nt. handlu ludźmi oraz zorganizowano
gościnne wykłady ekspertów na
uniwersytetach.

Objective:
The main objective of the
project was to strengthen
the security of Polish citizens
regarding trafficking in
human beings by the
neutralization of being in
risky situations. The
awareness of THB danger
and awareness of taking
insecure jobs abroad have
been raised. General
knowledge of problem and
sources of needed help and
assistance has been
developed as well.
Implemented actions:
The project was set up
thanks to the partnership
with the Council of Europe.
Within its framework several
activities have been
prepared, started with public
opinion poll on the
trafficking in human beings
awareness. Great part of the
activities was made of social
campaign with TV spots,
billboards, and visual
campaign in public transport.
Additionally, mobile
exhibition was presented
throughout Poland and the
website of the National
Consulting and Intervention
Center for the Victims of
Trafficking has been rebuilt.
The project also contained 2
regional TV spots and the
license for 48 film screenings
related to the THB. The
comic book “You’re not for
sale” made by the Council of
Europe has been printed in
100k copies and expert
lectures on universities have
been organized
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Poprawa krajowych struktur współpracy w zakresie przeciwdziałania
handlowi ludźmi
Improved national cooperation structures to prevent trafficking in human beings

Beneficjent:
Beneficiary:

Departament Analiz i Polityki Migracyjnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji
Department of Analyses and Migration Policy of the
Ministry of the Interior and Administration

Okres Realizacji:
Duration:

01/06/2015 – 30/04/2016

Budżet:

€€€€€

Budget:

Strona www:
Website:

www.handelludzmi.eu

Cel:
Celem projektu realizowanego
w partnerstwie z Międzynarodową
Organizacją ds. Migracji było utworzenie
wojewódzkich struktur współpracy do
przeciwdziałania handlowi ludźmi,
w oparciu o doświadczenia płynące
z utworzenia w 2010 r. pierwszego
zespołu regionalnego - mazowieckiego
Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi
Ludźmi. Projekt miał przyczynić się do
zacieśniania współpracy regionalnej
między podmiotami zaangażowanymi
w zapobieganie i zwalczanie handlu
ludźmi oraz odpowiedzialnymi za
udzielanie wsparcia ofiarom.
Zrealizowane działania:
Powołano 15 zespołów wojewódzkich
ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi.
Przygotowano 940 kompletów
materiałów promocyjnych,
przekazywanych podczas wszystkich
szkoleń dla przedstawicieli zespołów oraz
podczas posiedzeń inicjujących.
Wydrukowano ulotki w języku polskim,
rozdawane podczas szkoleń dla członków
Zespołów, podczas posiedzeń
inicjujących oraz innych spotkań.
Stworzono również podstronę
poświęconą projektowi w ramach
administrowanej przez MSWiA strony
www.handelludzmi.eu.
Zorganizowano szkolenia dla powołanych
koordynatorów zespołów wojewódzkich,
opracowano 15 analiz, które
wykorzystane zostały przy przygotowaniu
opracowań regionalnych, a także
zorganizowano 3-dniową konferencję
podsumowującą.

Objective:
The main objective of the
project prepared with the
cooperation with
International Organization
for Migration was to
establish regional
cooperation structures to
prevent trafficking in human
beings, based on the
experience of the first
regional structure of
Mazovian group for THB
prevention of 2010. The
project was established to
strengthen the regional
cooperation of stakeholders
related to the prevention
and fighting against THB and
the victims assistance.
Implemented actions:
Within the framework of the
project, 15 regional groups
for THB prevention have
been set up. 940 packages of
materials have been
distributed during trainings
for group members and
group sittings. Also
information leaflets have
been printed. Dedicated
website has been developed
as a part of website:
www.handleludzmi.eu
The project also contained
professional trainings for
appointed coordinators of
regional groups, elaboration
of 15 analysis used for
preparation of regional
strategic papers.
The project ended with 3 day
sum-up conference.

Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
Program PL 15 - Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz
migracjom grup przestępczych
Norwegian Financial Mechanism 2009-2014
Programme PL-15 – Schengen Cooperation and Combating Cross-Border and Organised Crime, Including Trafficking and Itinerant Criminal Groups

24

Polski Doradca Policyjny – delegowanie
Polish Police Advisor - secondment

Beneficjent:
Beneficiary:

Okres Realizacji:
Duration:

Komenda Główna Policji
Polish Police Headquarters

25/11/2015 – 31/12/2016

Budżet:

€

Budget:

Strona www:
Website:

www.policja.pl

Cel:
Głównym celem projektu realizowanego
w ramach Funduszu Współpracy
Dwustronnej jest współpraca polskiego
oficera z przedstawicielami norweskich
organów ścigania przy wykonywaniu
zadań policyjnych, polegająca
w szczególności na wyrażaniu opinii
i doradzaniu kadrze kierowniczej
i policyjnej jednostek w zakresie specyfiki
postępowania z osobami narodowości
polskiej przebywającymi na terytorium
Norwegii, w sprawach związanych przede
wszystkim ze zwalczaniem poważnej
przestępczości zorganizowanej, handlu
ludźmi oraz z poszukiwaniem
i identyfikacją osób. Dodatkowym celem
działania delegowanego oficera będzie
identyfikowanie i udzielanie wsparcia
w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom
stwarzanym przez osoby narodowości
polskiej, które pozostają
w zainteresowaniu Policji norweskiej.
Zrealizowane działania:
Założenia projektu realizowane były
poprzez utrzymywanie bieżącego
kontaktu delegowanego oficera
z przedstawicielami norweskiej policji,
w szczególności służbą do walki
z przestępczością zorganizowaną,
kryminalną i ekonomiczną, Europolem
i oficerami łącznikowymi. Delegowany
oficer odbył w ramach projektu
13 spotkań roboczych w Polsce oraz
26 w Norwegii. Dodatkowo dniach 24-25
listopada 2016 r. w Ambasadzie RP
w Oslo odbyła się konferencja, na której
omówiono stan współpracy pomiędzy
polskimi i norweskimi organami ścigania.

Objective:
The main objective of the
project within the
frameworks of Bilateral
Cooperation Fund was to
establish cooperation
between seconded officer of
the Police with Norway law
enforcement authorities,
especially as a source of
opinion and assistance
delivered to the
management of services that
are responsible for
proceedings related to Poles
whose residence is in
Norway. The cases concerns
especially organized
criminality, trafficking in
human beings and people
search and identification.
Additional aim is to identify
and support preventing and
combating threats caused by
Poles that are in the sphere
of Norway Police concerns.
Implemented actions:

The project was
implemented with the
maintenance of current
contacts of seconded
officer with Norway
Police authorities,
especially with the
divisions responsible for
organized criminality,
crime crimes, and the
economy, as well as
Europol and liaison
officers. Polish officer
took part in 13 working
meetings in Poland and
26 in Norway. What is
more, in November 2016
Polish Embassy in Norway
has organized the
conference on mutual
Police cooperation.
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