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DEKLARACJA KOŃCOWA KONFERENCJI

W dniach 20 i 21 kwietnia 2017 roku w Wojanowie pod Jelenią Górą odbyła się zorganizowana przez
Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze i Prokuraturę w Goerlitz Międzynarodowa Konferencja Prokuratur
w ramach projektu pt. „Zagrożenia współczesnej Europy z perspektywy współpracy prokuratur na polsko –
saksońskim pograniczu”.
W konferencji udział wzięło 60 uczestników, z czego blisko połowę stanowili goście zagraniczni
z Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Czech. W skład delegacji niemieckiej wszedł między innymi Zastępca
Prokuratora Generalnego w Dreźnie i Nadprokurator Kierujący w Goerlitz. W skład delegacji czeskiej
kierownictwo prokuratur w Brnie, Usti nad Labem i Libercu.
Wśród polskich uczestników znalazły się delegacje z Prokuratury Krajowej z Dyrektorami Departamentów
ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, a także ds. Przestępczości Gospodarczej. Ponadto, wśród delegatów
znalazło się kierownictwo Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu oraz szefowie wszystkich prokuratur
okręgowych regionu wrocławskiego.
Gościem honorowym tegorocznej konferencji, który w sposób bezprecedensowy podniósł jej rangę był
I Zastępca Prokuratora Generalnego – Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski. Konferencja odbyła się dzięki
wsparciu Prokuratora Krajowego, a także współfinansowaniu ze środków EFRR w ramach Funduszu Małych
Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022.
Konferencję poprzedziły dwa spotkania robocze, w trakcie których po omówieniu zmian będących
konsekwencją wejścia w życie Ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze, delegacje prokuratorów
z Polski, Niemiec i Czech zdiagnozowały aktualne zagrożenia przestępczością w trzech obszarach. Podczas
konferencji, prelegenci wygłosili wystąpienia w blokach:
- kryminalnym na temat „Nielegalna imigracja, a zagrożeniu przestępczością”;
- gospodarczym na temat „Oszustwa podatkowych VAT, nowe oblicze przestępczości”;
- informatycznym na temat „Cyberprestępczość, zjawisko bez granic”.
Problematyka konferencji wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom, które są konsekwencją sytuacji
geopolitycznej, w jakiej znalazła się dzisiejsza Europa, a także obserwowanym trendom w zakresie
transgranicznych nadużyć podatkowych i cyberbezpieczeństwa. Celem konferencji było m. in. podnoszenie
świadomości w zakresie omawianych zagadnień, a także znalezienie sposobu przeciwdziałania i zwalczania
zdiagnozowanym zagrożeniom.
Uczestnicy konferencji zgodnie uznają, że obszary zdiagnozowanych zagrożeń mają negatywny wpływ na
bezpieczeństwo obywateli po wszystkich stronach granic naszego regionu i wymagają stałej współpracy pomiędzy
prokuraturami polsko – saksońskiego pogranicza. Jednocześnie strony deklarują, że będą podejmowały wszelkie
starania dla dalszej transgranicznej współpracy na zasadach wzajemności z poszanowaniem różnic wynikających
z tradycji narodowych i miejscowych obyczajów.
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„Projekt jestwspółfinansowany ze środków Europejskiego FunduszuRozwoju Regionalnego orazześrodkówbudżetu państwa w ramachFunduszu Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia2014-2022”
„Das Projekt wird aus den Mittel des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung sowie aus den Staatsmittel im Rahmen des Kleinprojektefonds Interreg Polen-Sachsen 2014-2022 mitfinanziert”

Tytuł projektu: “Zagrożenia współczesnej Europy z perspektywy współpracy prokuratur na polsko-saksońskim pograniczu”
„Gefahren für das heutige Europa aus Sicht der Zusammenarbeit der Staatsanwaltschaften im polnisch-sächsischen Grenzgebiet”

