RAZEM DLA OCHRONY INTERESÓW FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
W dniach 17 - 19 maja 2017 r. w Mrągowie odbyła się międzynarodowa konferencja
szkoleniowa pod tytułem „Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej poprzez
współdziałanie służb, zdobycie i wymianę praktycznych umiejętności zwalczania
przestępczości tytoniowej oraz na szkodę Unii Europejskiej” przygotowana przez Komedę
Wojewódzką Policji w Olsztynie w ramach programu Hercule III 2014-2020, numer umowy OLAF/2016/D1/061, wspieranego przez Unię Europejską.
Zakres tematyczny konferencji obejmował zagadnienia związane z szeroko
rozumianą przestępczością na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej, a jej celem
była intensyfikacja działań, współdziałanie służb, zdobycie doświadczeń między służbami
oraz podniesienie umiejętności praktycznych funkcjonariuszy organów ścigania, w których
kompetencjach leży troska o bezpieczeństwo finansowe Unii Europejskiej. Przeprowadzenie
konferencji miało na celu również przedstawienie nowych metod form rozpoznania
nieprawidłowości oraz przestępstw na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej,
w szczególności oszustw w wykorzystywaniu funduszy unijnych, oszustw podatkowych oraz
nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi.
Przemyt i nielegalna produkcja wyrobów tytoniowych jest zjawiskiem negatywnie
wpływającym na interesy finansowe nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej. Różnice
w cenach wyrobów tytoniowych między poszczególnymi krajami oraz wysokie bezrobocie
utrzymujące się w regionach przygranicznych naszego województwa powodują,
że przestępcza działalność związana z tym procederem wciąż istnieje. Według raportu
Komisji Europejskiej z 2014 region warmińsko – mazurski jest jednym z najbardziej
narażonych na przestępczość tego typu.
W konferencji uczestniczyło blisko 200 przedstawicieli Policji, Krajowej Administracji
Skarbowej, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Uniwersytetu
Warmińsko – Mazurskiego, Akademii Górniczo – Technicznej w Krakowie, Europejskiego
Urzędu do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych Komisji Europejskiej OLAF oraz policjanci
i celnicy z Litwy, Niemiec, Holandii i Rumunii. Elementem praktycznym przedsięwzięcia był
pokaz systemów i urządzeń, który prezentował możliwości techniczne służb w zakresie
zwalczania przestępczości akcyzowej.
Tegoroczna konferencja to już czwarte przedsięwzięcie tego typu realizowane przez
Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie. Poprzednie odbyły się w 2013 r. w Augustowie
i Piszu oraz w 2015 r. w Mikołajkach. W latach 2014-2015 r. Komenda Wojewódzka Policji
w Olsztynie przy wsparciu OLAF utworzyła System Zwalczania i Zapobiegania Przestępczości
Tytoniowej. Elementy tego systemu rozmieszczone zostały na głównych szlakach
przemytniczych.
Zgodnie założeniami projektu w październiku br. funkcjonariusze warmińskomazurskiej Policji udadzą się z wizytą studyjną do mającego swą siedzibę w Brukseli Urzędu
do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych Komisji Europejskiej, gdzie zapoznają się
ze strukturą oraz zadaniami OLAF, w szczególności w zakresie zwalczania międzynarodowej
przestępczości tytoniowej i oszustw na szkodę Unii Europejskiej.

Projekt pt. „Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej poprzez współdziałanie służb, zdobycie
i wymianę praktycznych umiejętności zwalczania przestępczości tytoniowej i na szkodę Unii Europejskiej” jest
wspierany przez Unię Europejską Programem Hercule III (2014-2020). Program ten jest wdrażany przez Komisję
Europejską. Program został utworzony w celu promowania działań zmierzających do ochrony interesów
finansowych Unii Europejskiej.(więcej informacji na stronie: http://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us_en).

Powyższa informacja odzwierciedla pogląd autora i Komisja Europejska nie odpowiada za poglądy
zaprezentowane w powyższej publikacji związanej z realizacją projektu, który wspiera.

